เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ
เทศบาลตําบลพระธาตุปกู ่ํา
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา จึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จํานวน 45,346,254.12 บาท
1.1.2 เงินสะสม

จํานวน 24,167,926.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม

จํานวน 12,967,192.07 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย

จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ
1.2 เงินกูคงคาง

รวม

536,900.00 บาท

จํานวน 1,247,177.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560
(1) รายรับจริง จํานวน 20,275,201.47 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร

จํานวน

72,850.85 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

จํานวน

106,902.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

จํานวน

249,861.75 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

จํานวน

0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

จํานวน

400.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน

จํานวน

0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จํานวน

10,675,194.57 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน

9,169,992.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

จํานวน

0.00

บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 11,904,804.47 บาท ประกอบดวย
งบกลาง

จํานวน

2,629,424.13 บาท

งบบุคลากร

จํานวน

5,296,010.00 บาท

งบดําเนินงาน

จํานวน

3,588,170.34 บาท

งบลงทุน

จํานวน

288,200.00 บาท

งบรายจายอื่น

จํานวน

0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จํานวน

103,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

จํานวน

0.00

บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม

จํานวน 2,133,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม

จํานวน

0.00

บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายจาย

รายจายจริงป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

จายจากงบประมาณ
งบกลาง

872,542.50

4,061,961.00

4,212,824.00

งบบุคลากร

7,129,919.92

8,840,380.00

9,325,060.00

งบดําเนินงาน

4,238,495.11

7,918,279.00

7,866,416.00

304,500.00

1,982,000.00

2,429,700.00

งบรายจายอื่น

0.00

33,000.00

33,000.00

งบเงินอุดหนุน

150,000.00

172,000.00

133,000.00

รวมจายจากงบประมาณ

12,695,457.53

23,007,620.00

24,000,000.00

รวม

12,695,457.53

23,007,620.00

24,000,000.00

งบลงทุน

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความในเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา และโดยเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,920,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

250,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,440,036

แผนงานสาธารณสุข

519,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

200,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

145,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

420,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3,762,600

แผนงานการเกษตร

130,000

ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

4,212,824
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

24,000,000

ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพระธาตุปูก่ําปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินของเทศบาล
ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพระธาตุปูก่ํามีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................
(ลงนาม)..................................................
(นายอมร แกวเปง)
เห็นชอบ
(ลงนาม)..................................................
(นายสราวุฒิ วรพงษ)
ตําแหนง นายอําเภอเชียงดาว ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลพระธาตุปูก่ํา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

รวม

70,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

70,000

บาท

คาใชสอย

รวม

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ไดแก
กิจกรรมอบรมใหความรู และสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ กิจกรรมศึกษา
ดูงาน กิจกรรมพัฒนาสินคา และผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ
คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสารประกอบ คาวิทยากร คาใชจาย
ที่จําเปนอื่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 78 ขอที่ 1
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา
การลงทุน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน จอม เสียม ดิน กลาไม ไมดอก
ไมประดับ ปุย พันธุพืช ฯลฯ เพื่อใชในกิจกรรมดําเนินงานของเทศบาลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รวม

60,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000

บาท

คาใชสอย

รวม

60,000

บาท

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน

จํานวน

30,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน โครงการรักน้ํา รักปา
รักษาแผนดิน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูกตนไม ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ใหประชาชนเพื่อแกไขปญหาสภาวะโลกรอน และรวมโครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ โดยจายเปนคาจัดซื้อพันธุกลาไม ปุย จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
โครงการคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินตามโครงการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/306 ลงวันที่
3 กุมภาพันธ 2554 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/682 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 78 ขอที่ 2 สอดคลองตาม
กรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน

30,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 79 ขอที่ 4 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอดหนนทั่วไป สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

1,399,720

บาท

รวม

918,120

บาท

รวม

918,120

บาท

จํานวน

336,360

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานการศึกษา
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจาก
เงินรายได กองการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา

เงินเดือนพนักงานถายโอน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนครูผูดูแลเด็กสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก
เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจางผูดูแลเด็ก
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

479,760

บาท

รวม

481,600

บาท

รวม

35,600

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

จํานวน

13,600

บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได กองการศึกษา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และ
ผูที่มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได กองการศึกษา
เงินชวยเหลือบุตรพนักงานถายโอน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตร ของพนักงานถายโอน และผูที่มีสิทธิตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4/
ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

คาใชสอย

รวม

380,000

บาท

จํานวน

302,000

บาท

คาธรรมเนียม
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

2,000

บาท

คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง ไดแก การจางเหมาคนสวน และคนอยูเวรยาม
คาบริการกําจัดปลวก คาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

300,000

บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรใหแกพนักงาน พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
คาลงทะเบียน

จํานวน

18,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขาการประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

โครงการศูนยการเรียนรูทองถิ่นเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยการเรียนรูทองถิ่นเทศบาลตําบล
พระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 61 ขอที่ 6 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริม
การเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
โครงการจางนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

65,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนักเรียน นักศึกษาชวงปด
ภาคเรียนเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0409.7/ว 34 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 90 ขอที่ 13 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม
ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ คาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใชในกิจกรรมดําเนินงาน
ของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจายเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา
วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม

1,000

บาท

จํานวน

1,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม ขาวสาร อาหาร ถวย
ชาม ชอน มีด แกวน้ํา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน
ถังขยะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ จานบันทึกขอมูล วัสดุ
อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย
ตามภารกิจหนาที่ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

1,040,316

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

1,032,616

บาท

คาใชสอย

รวม

812,500

บาท

โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน

30,000

บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
การตัดสิน คาถวยรางวัล คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 89 ขอที่ 7 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

จํานวน

120,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เปนการ
สงเสริมขวัญและกําลังใจ ใหแกเด็ก และเยาวชนอันเปนอนาคตสําคัญของชาติ
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล
และคาใชจายที่จําเปนอื่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 89 ขอที่ 6 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคม
ใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป กองการศึกษา

โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน ศพด

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

632,500

บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน

รวม

223,000

บาท

คาอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คนๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 280 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2556 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88
ขอที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

168,000

บาท

คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

4,000

บาท

คาจัดการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน จํานวนนักเรียนทั้งหมด
30 คนๆ ละ 1,700 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา

ตั้งไว

51,000

บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน ศพด เชน คาเชาทําชุดคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2898 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 90 ขอที่ 12 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้ง
จายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ

รวม

208,400

บาท

คาอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 28 คนๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 280 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2556 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88
ขอที่ 1 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

156,800

บาท

ตั้งไว

4,000

บาท

คาจัดการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ จํานวนนักเรียนทั้งหมด
28 คนๆ ละ 1,700 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

47,600

บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต

รวม

201,100

บาท

คาอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 27 คนๆ ละ 20 บาทตอวัน จํานวน 280 วัน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2556 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88
ขอที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

151,200

บาท

คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
คาจัดการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต จํานวนนักเรียนทั้งหมด
27 คนๆ ละ 1,700 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา

ตั้งไว

4,000

บาท

ตั้งไว

45,900

บาท

คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)

รวม

220,116

บาท

จํานวน

186,116

บาท

จํานวน

34,000

บาท

รวม

7,700

บาท

รวม

7,700

บาท

จํานวน

7,700

บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา จํานวน 3 ศูนย ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88 ขอที่ 2 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
วัสดุการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบล
พระธาตุปูก่ํา จํานวน 3 ศูนย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับงาน
ํ ั

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท เปนอุปกรณที่มี
ความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi มีความรวดเร็วในการพิมพรางขาวดํา
ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) มีความเร็วใน
การพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา สามารถทํา
สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา สามรถยอและขยายได 25 ถึง 400
เปอรเซ็นต มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย
(Wi-Fi) ได สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได
ไมนอยกวา 100 แผน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนา 103 ขอที่ 22 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

1,770,280

บาท

งบบุคลากร

รวม

1,261,480

บาท

รวม

1,261,480

บาท

จํานวน

753,480

บาท

จํานวน

1,000

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

422,160

บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานเทศบาล โดยถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกอง
คลัง) โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

42,840

บาท

รวม

508,800

บาท

รวม

49,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

รวม

309,800

บาท

จํานวน

99,800

บาท

ตั้งไว

5,000

บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธิไดรับคาเชา
บานระเบียบกฎหมายที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผูที่มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียม
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป กองคลัง

คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งไมใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ไดแก การจางเหมาคนสวน และคนอยูเวรยาม
คาบริการกําจัดปลวก คาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง

ตั้งไว

94,800

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ
ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 67 ขอที่ 19 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหมดานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
ตามหลัก ธรรมาภิบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรใหแกพนักงาน พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองคลัง
คาลงทะเบียน
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุมอบรม สัมมนา
เพื่อสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

30,000

บาท

รวม

135,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองคลัง
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ
วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในสํานักงานเทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เพื่อใชในกิจกรรมดําเนินงาน
ของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป กองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึกพิมพ กระดาษตอเนื่อง
หัวพิมพหรือแถบพิมพแผนหรือจานบันทึกขอมูล วัสดุอุปกรณตอพวงเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง
คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย ตามภารกิจหนาที่
ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 10,150,260 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,259,260 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 2,624,640 บาท
จํานวน

695,520 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับนายกเทศมนตรีเทศมนตรี 1 อัตราๆ
เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

331,200 บาท

เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับรองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ เดือนละ
15,180 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

364,320 บาท

จํานวน

120,000 บาท

เงินตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับนายกเทศมนตรี 1 อัตราๆ
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

48,000 บาท

เงินตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับรองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ
เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

72,000 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จํานวน

120,000 บาท

เงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี 1 อัตราๆ เดือนละ
4,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

48,000 บาท

เงินตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ
เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

72,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท

เงินตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตราๆ
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

115,920 บาท

เงินตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตราๆ เดือนละ
6,900 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

82,800 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

เงินตอบแทนประธานสภาเทศบาล
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล 1 อัตราๆ เดือนละ
15,180 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

182,160 บาท

เงินตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 1 อัตราๆ เดือนละ
12,420 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

149,040 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตราๆ เดือนละ
9,660 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว

1,159,200 บาท

รวม 3,634,620 บาท
จํานวน 1,829,280 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

1,484,520 บาท

จํานวน

110,820 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ใหแกพนักงาน
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานทองถิ่น(ปลัดเทศบาล)
และนักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม 3,812,000 บาท
รวม

567,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

340,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ
- เพื่อเปนคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมคาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ แก
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน
การตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ คาตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน คาตอบแทนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการของสภาเทศบาลคณะกรรมคัดเลือก/สอบคัดเลือก
และคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมาย ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

40,000 บาท

คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําป
ใหแกขาราชการ พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

ตั้งไว

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

คาเบี้ยประชุม
- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคาเบี้ยประชุมอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

คาเชาบาน

จํานวน

120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได สํานักปลัด
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผูที่มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุครพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวม 2,157,000 บาท
จํานวน

557,000 บาท

คาโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาวสาร ในการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของเทศบาลในสื่อตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

100,000 บาท

คาธรรมเนียม
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

10,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

20,000 บาท

คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาคนสวนและคนอยูเวรยาม
คนทําความสะอาด คาจัดเก็บขยะมูลฝอย คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

350,000 บาท

คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

42,000

คาจางจัดทําเว็บไชต
- เพื่อจายเปนคาจัดทําเว็บไชต ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

15,000 บาท

คาเบี้ยประกันภัย
- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2552 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

20,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาของทองถิ่น หรือไปดําเนินกิจการอื่นใด
อันเปนประโยชนของทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

40,000 บาท

คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบที่กําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

ตั้งไว

30,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
คาใชจายตามโครงการทองถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม
สุขภาพดี เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ ถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 85
ขอที่ 4 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของ
บุคลากร เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ ถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) หนาที่ 67 ขอที่ 17 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ ของชาติ

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ ของชาติตาม
นโยบายของราชการ เชน การรับเสด็จ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช
ทําบุญทางศาสนา วันสถาปนาเทศบาล การจัดทําซุมถวายดอกไมจันทนใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 75 ขอที่ 3 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม
ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
จํานวน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจาง
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาใชจายในการเลือกตั้ง

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารวมประกอบงานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ เชน คาพวงมาลัย
ชอดอกไม พวงมาลาและกระเชาดอกไม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาใชจายตามโครงการ "บานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชิน"ี จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามการเลือกตั้ง เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้ง คาจัดพิมพเอกสาร คาพาหนะในการขนหีบบัตรเลือกตั้ง และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 67 ขอที่ 21 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

- เพื่อเปนคาใชจาย ในการดําเนินการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุงที่อยูอาศัย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการ หรือผูยากจน
โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 4283
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาลงทะเบียน

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม

660,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ คาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
วัสดุงานบานงานครัว

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ําดื่ม ขาวสาร อาหาร ถวย
ชาม ชอน มีด แกวน้ํา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน
ถังขยะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

428,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชกับยานพาหนะ ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอัด สี ฟลม กระดาษ
โปสเตอร เทปบันทึกเสียง คาแบบพิมพโฆษณา ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ จานบันทึกขอมูล วัสดุ
อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
วัสดุอื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา หัววาลว เปด-ปด
แกส ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

38,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟาภายในอาคารที่ทําการของเทศบาล และที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
คาบริการโทรศัพท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาล และที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล โทรศัพทเคลื่อนที่ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย คาบํารุงรักษา
ฯลฯ ในการใชติดตอราชการตางๆ ในกิจการของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย ตามภารกิจหนาที่
ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการบริการทางดานโทรคมนาคม เชน
คาโทรภาพ หรือโทรสาร คาบริการ เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และ
คาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวม

38,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

จํานวน

15,400 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จอขนาด
ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจําหลัก
(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล
(HardDrive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย มี
DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มี
แปนพิมพและเมาส มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป พ.ศ.2560) ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 101 ขอที่ 7 ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สําหรับงาน
สํานักงาน

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท เปนอุปกรณที่มี
ความสามารถเปน Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา
4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi มีความรวดเร็วในการพิมพรางขาวดํา
ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) มีความเร็วใน
การพิมพรางสีไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm)
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได มีความละเอียดในการสแกน
สูงสุดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto
Document Feed) สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา สามารถทํา
สําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา สามรถยอและขยายได 25 ถึง 400
เปอรเซ็นต มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย
(Wi-Fi) ได สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษ
ไดไมนอยกวา 100 แผน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนา 102 ขอที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

6,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300 บาท มีความละเอียดในการ
พิมพ ไมนอยกวา 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18
หนาตอนาที (ppm) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไม
นอยกวา 150 แผน (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนา 102 ขอที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
งบรายจายอื่น

รวม

33,000 บาท

รายจายอื่น

รวม

33,000 บาท

รายจายอื่น

จํานวน

33,000 บาท

ตั้งไว

33,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

8,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

ตั้งไว

8,000 บาท

คาจางจัดทําการประเมินผลตามโครงการ
- เพื่อจายเปนคาจางจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงาน พนักงานจาง ของเทศบาล (ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง) ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองนะ
- อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
อําเภอเชียงดาว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนา 96 ขอ 2 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

60,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000 บาท

คาใชสอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน
2552 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 62 ขอที่ 13 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
คาวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ไดแก น้ํายาดับเพลิงเคมี วัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการดับเพลิง สายน้ําดับเพลิง ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของเทศบาลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

190,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

180,000

บาท

คาใชสอย

รวม

180,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งศูนยปรองดอง สมานฉันทเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยปรองดอง
สมานฉันทเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับ
การปฎิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 83 ขอที่ 5 สอดคลองตาม
กรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการปองกันแกไขและฟนฟูปญหายาเสพติดเทศบาล
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดของ
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฎิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 84 ขอที่ 10
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/2900 ลงวันที่ 25
ตุลาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360
ลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2558 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) หนาที่ 82 ขอที่ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
โครงการรณรงคการปองกันอุบัติเหตุ Safety Zone
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน Safety Zone
ของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฎิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฎิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 83 ขอที่ 7 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชนตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 83 ขอที่ 6 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและ
เงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

ตั้งไว

10,000

บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาวตามโครงปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดอยางยั่งยืนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 96 ขอที่ 4 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุน
ทั่วไป สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

150,000

บาท

คาใชสอย

รวม

130,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง
ประชาชนในเขตเทศบาลพระธาตุปูก่ํา เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาถวยรางวัล คาอาหาร และคาใชจายที่จําเปนอื่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 77 ขอที่ 13 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
โครงการกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
จํานวน

50,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางประชาชนในเขตเทศบาล

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน ในการ
ตอตานยาเสพติดในพื้นที่ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาถวย
รางวัล คาอาหาร คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 77 ขอที่ 14 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม
ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

คาวัสดุ
วัสดุกีฬา
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ไดแก อุปกรณกีฬาประเภทตางๆ
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการกีฬาประเภทตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการธรรมะสัญจร

รวม
รวม

270,000
240,000

บาท
บาท

รวม

240,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการธรรมสัญจร ของเทศบาลเพื่อเผยแผ
ธรรมะใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจในเขตพื้นที่ โดยจายเปน
คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดทําเอกสารประกอบ
คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 75 ขอที่ 5 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริม
สังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา
โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เปนการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกันทํา ไดสรางความสามัคคีในหมูคณะ
และขวัญกําลังใจ โดยเปนคาใชจาย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาวิทยากร คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
71 ขอที่ 3 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอดหนนทั่วไป กองการศึกษา

โครงการสงเสริมตามรอยวัฒนธรรมไหวสาปาระมีพระธาตุปูก่ํา
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี
ตามรอยวัฒนธรรมลานนาสรงน้ําไหวสาปาระมีพระธาตุปูก่ํา โดยจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดทําเอกสารประกอบและ
คาใชจายที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 76
ขอที่ 7 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการ
จัดทําเอกสารประกอบ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 76 ขอที่ 8 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมี
คุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผา
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสืบสานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีชนเผา
โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร
ประกอบ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 76
ขอที่ 9 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000

บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาวตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 92 ขอที่ 5 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

รวม
จํานวน
ตั้งไว

30,000
20,000

บาท
บาท

5,000

บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว ตามโครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานตถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 92 ขอที่ 1 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหมดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก
ปลัด
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมคาใชจายตามโครงการ
จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 93 ขอที่ 6 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

ตั้งไว

5,000

บาท

ตั้งไว

5,000

บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
- เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาวคาใชจายตามโครงการ
มหกรรมไมดอกไมประดับถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 93 ขอที่ 6 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก
ปลัด
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนวัดชัยมงคล(สบงาย)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดชัยมงคล(สบงาย) หมูที่ 5 ตําบลเมืองงาย
ในนามคณะกรรมการรวม ตามโครงการสืบสานประเพณีสืบชะตาหมูบาน
เพื่อประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
93 ขอที่ 7 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองการศึกษา

ตั้งไว

5,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

ตั้งไว

10,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวม
รวม
รวม

145,000 บาท
140,000 บาท
140,000 บาท

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดทําแผนดําเนินงาน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาจัดทําปายเครื่อง
เขียน แบบพิมพ คาถายเอกสาร เขาเลม และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 69 ขอที่ 29 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

จํานวน

20,000 บาท

โครงการเทศบาลสัญจร

จํานวน

40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน และ
ใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ในดานตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 66 ขอที่ 12 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปนการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 60 ขอที่ 2สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชาคม เปนการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใชเปน
เครื่องมือในการแกไขปญหาสังคมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 70 ขอที่ 31 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งจายจากเงินรายได
สํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

ตั้งไว

5,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว ตามโครงการ
ออกรานแสดงสินคาหัตถกรรมและผลิตภัณฑพื้นบานหนึ่งผลิตภัณฑในงาน
ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 97 ขอที่ 7 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมการเกษตร การผลิต
สินคาชุมชน การคา การลงทุน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รวม

200,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

120,000

บาท

คาใชสอย

รวม

120,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้อเครื่องหมกันหนาวใหแก
ผูประสบภัยหนาวทุกหมูบานในเขตพื้นที่เปนการบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัยหนาว ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการ
ชวยเหลือประชาชนตามหนาที่ของ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 81 ขอที่ 2 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม
ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการสงเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่
จํานวน

20,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่ โดยจัดอบรบ
เชิงปฏิบัติการหรือรณรงค ใหสตรีไดรับรูรวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน
เชน คาวิทยากร อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน ฯลฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 62 ขอที่ 10 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริม
การเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด

งบเงินอุดหนุน

รวม

80,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

80,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสบงาย หมูที่ 5
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสบงาย หมูที่ 5 ตําบลเมืองงาย เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 92 ขอที่ 2 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

30,000

บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสหกรณ หมูที่ 8
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสหกรณ หมูที่ 8 ตําบลเมืองงาย เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 92 ขอที่ 4 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

30,000

บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานขุนขอน หมูที่ 7
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานขุนขอน หมูที่ 7 ตําบลเมืองงาย เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 92 ขอที่ 3 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานสงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ตั้งจายจาก
เงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองการศึกษา

ตั้งไว

20,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

519,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

519,000 บาท

คาใชสอย

รวม

414,000 บาท

จํานวน

204,000 บาท

ตั้งไว

204,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ไดแก การจางเหมาคนสวน และคนอยูเวรยาม
คาบริการกําจัดปลวก คาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คากําจัดสิ่งปฏิกูล
คากําจัดขยะที่เปนอันตราย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไปสํานักปลัด
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออก เปนการลดและ
ปองกันโรคไขเลือดออกใหแกประชาชนในพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 86 ขอที่ 8 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการแกไขปญหาการกําจัดขยะในชุมชน

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแกไขปญหาการกําจัดขยะในชุมชน
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บขยะ การกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 85 ขอที่ 2 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อดหนนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการสงเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บขยะ การกําจัดขยะ การคัด
แยกขยะและจําแนกประเภทขยะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 85 ขอที่ 1 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดเชียงใหม ดานสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการมาตรฐานรานอาหารปลอดภัย
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการมาตรฐานรานอาหารปลอดภัย เปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพของผูประกอบการจําหนายอาหารใหมีความรูดาน
สุขาภิบาลอาหารและตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารของ
ผูบริโภค ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 87 ขอที่ 11
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
โครงการรณรงคและปองกันโรคติดตอ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคและปองกันโรคติดตอใหแก
ประชาชนในพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการดําเนิน
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2989 ลงวันที่
31 พฤษภาคม 2560 และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 86 ขอที่ 6 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด
คาวัสดุ

รวม

105,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ใชในการพัฒนาจัดระบบเก็บขยะ
เชน จัดซื้อถุงดําจัดเก็บขยะใหบริการใหครบทุกชุมชนตลอดป และวัสดุอื่นๆ
ฯลฯ ที่จําเปนในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะแบบใหม ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ตั้งจายจาก ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย เชน น้ํายาตรวจสาร
เสพติด สําลี แอลกอฮอล เวชภัณฑ สารเคมี วัคซีนปองกันโรค ยาสามัญ
ประจําบาน เครื่องปฐมพยาบาล ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของเทศบาลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
สํานักปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

รวม 1,378,600 บาท
รวม

886,200 บาท

รวม

886,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

673,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

168,120 บาท

จํานวน

1,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานเทศบาล โดยถือ
ปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานชาง
(ผูอํานวยการกองชาง) โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได
กองชาง
คาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติ
ตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

492,400 บาท

รวม

83,400 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

8,400 บาท

รวม

198,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

ตั้งไว

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงิน
รายได กองชาง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานเทศบาล และผูมี
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือ การศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาธรรมเนียม
- เพื่อจายใหหนวยงานอื่นๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาล
เชน คาธรรมเนียมในการ รังวัดที่ดิน คาธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และสิ่งแวดลอม คาธรรมเนียมในการออกแบบประมาณการ ขยายเขตไฟฟา
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง

คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมใช
เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางและอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง ไดแก จางเหมาคนสวน หรือคนอยูเวรยาม คนทําความ
สะอาด คาบริการกําจัดปลวก คาติดตั้งระบบไฟฟา คาติดตั้งระบบประปาในเขต
พื้นที่เทศบาล ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง

ตั้งไว

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ใหแกพนักงาน พนักงานจาง และผูสิทธิเบิกคาเดินทาง
ไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจาย
จากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
คาลงทะเบียน
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 15553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองชาง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองชาง

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

210,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ คาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
วัสดุกอสราง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูน ทราย เหล็ก ไม หิน วัสดุอุปกรณที่ใช
ในงานกอสราง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ จานบันทึกขอมูล วัสดุ
อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองชาง
วัสดุอื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรไฟฟา มิเตอรน้ํา หัววาลว เปด-ปด
แกส กอกน้ํา ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย คาเชาตูไปรษณีย
ตามภารกิจหนาที่ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
กองชาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

2,384,000 บาท

รวม

2,384,000 บาท

รวม

2,384,000 บาท

จํานวน

246,000 บาท

จํานวน

457,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปอางเก็บน้ํา หวยหก
บานขุนขอน หมูที่ 7
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางไปอางเก็บน้ําหวยหก บานขุนขอน หมูที่ 7 ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 420.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา พรอมปาย
โครงการ และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55
ขอที่ 62 หนาที่ 57 ขอที่ 80 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไป กองชาง
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานสหกรณ หมูที่ 8
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานสหกรณ
หมูที่ 8 ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา พรอมปายโครงการ และตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 49 ขอที่ 15 หนาที่ 50 ขอที่ 23
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค ชุมชนบานแมจาใต หมูที่ 9

จํานวน

46,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

435,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลานอเนกประสงค
ชุมชนบานแมจาใต หมูที่ 9 ขนาดกลวาง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 58 ขอที่ 99 สอดคลองตาม
กรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บานสบงาย หมูที่ 5
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
บานสบงาย หมูที่ 5 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 2.20 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 48 ขอที่ 12 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บานสหกรณ หมูที่ 8
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ
บานสหกรณ หมูที่ 8 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร สูง 2.20 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 57 ขอที่ 88 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดานเสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได
และเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง
โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค บานสบงาย หมูที่ 5
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค
บานสบงาย หมูที่ 5 ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.80 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ําพรอมปายโครงการ และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 48 ขอที่ 12 สอดคลองตาม
กรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
เชียงใหม ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาซอมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน
คาปรับปรุงหรือซอมแซมรางระบายน้ํา คาปรับปรุงอาคาร บานพัก ซอมแซม
อาคารสํานักงาน คาบํารุงรักษาซอมแซมถนน ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง

จํานวน

800,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,259,260

1,261,480

7,520,740

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

2,624,640

0

2,624,640

เงินเดือน (ฝายประจํา)

3,634,620

1,261,480

4,896,100

งบดําเนินงาน

3,812,000

508,800

4,320,800

คาตอบแทน

567,000

49,000

616,000

2,157,000

309,800

2,466,800

คาวัสดุ

660,000

135,000

795,000

คาสาธารณูปโภค

428,000

15,000

443,000

38,000

0

38,000

คาครุภัณฑ

38,000

0

38,000

งบรายจายอื่น

33,000

0

33,000

รายจายอื่น

33,000

0

33,000

งบเงินอุดหนุน

8,000

0

8,000

เงินอุดหนุน

8,000

0

8,000

10,150,260

1,770,280

11,920,540

คาใชสอย

งบลงทุน

รวม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

งบดําเนินงาน

180,000

60,000

240,000

คาใชสอย

180,000

30,000

210,000

0

30,000

30,000

งบเงินอุดหนุน

10,000

0

10,000

เงินอุดหนุน

10,000

0

10,000

190,000

60,000

250,000

คาวัสดุ

รวม

แผนงานการศึกษา

งาน
งบ

งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

918,120

0

918,120

918,120

0

918,120

งบดําเนินงาน

481,600

1,032,616

1,514,216

คาตอบแทน

35,600

0

35,600

380,000

812,500

1,192,500

65,000

220,116

285,116

1,000

0

1,000

0

7,700

7,700

0

7,700

7,700

1,399,720

1,040,316

2,440,036

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน

519,000

519,000

คาใชสอย

414,000

414,000

คาวัสดุ

105,000

105,000

519,000

519,000

รวม

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน

งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

รวม

งบดําเนินงาน

120,000

120,000

คาใชสอย

120,000

120,000

งบเงินอุดหนุน

80,000

80,000

เงินอุดหนุน

80,000

80,000

200,000

200,000

รวม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

งาน
งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบ
สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน

140,000

140,000

คาใชสอย

140,000

140,000

งบเงินอุดหนุน

5,000

5,000

เงินอุดหนุน

5,000

5,000

145,000

145,000

รวม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

งบ

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน

240,000

150,000

390,000

คาใชสอย

240,000

130,000

370,000

0

20,000

20,000

งบเงินอุดหนุน

30,000

0

30,000

เงินอุดหนุน

30,000

0

30,000

270,000

150,000

420,000

คาวัสดุ

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร

886,200

0

886,200

886,200

0

886,200

งบดําเนินงาน

492,400

0

492,400

คาตอบแทน

83,400

0

83,400

คาใชสอย

198,000

0

198,000

คาวัสดุ

210,000

0

210,000

1,000

0

1,000

0

2,384,000

2,384,000

0

2,384,000

2,384,000

1,378,600

2,384,000

3,762,600

เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

งานสงเสริมการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ปาไม

รวม

งบดําเนินงาน

70,000

60,000

130,000

คาใชสอย

50,000

60,000

110,000

คาวัสดุ

20,000

0

20,000

70,000

60,000

130,000

รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานงบกลาง

งาน
งบ

งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง
รวม

รวม

4,212,824

4,212,824

4,212,824

4,212,824

4,212,824

4,212,824

