รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 4,555,695 บาท

งบกลาง

รวม 4,555,695 บาท

งบกลาง
คาชําระหนี้เงินตน
คาชําระหนี้เงินตนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาเชียงดาว ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงคพรอม
อุปกรณดับเพลิง
- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาเชียงดาว โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค พรอม
อุปกรณดับเพลิง สัญญาเงินกูเพื่อเปนคาลงทุน สช.301.07 เลขทะเบียน 7737
ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาการขอกูเงินของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 298
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การจัดสงรายงานการเงินและแนวทางการ
กูยืมเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

รวม 4,555,695 บาท
จํานวน

201,700 บาท

คาชําระดอกเบี้ย

จํานวน

14,900 บาท

จํานวน

141,492 บาท

ตั้งไว

128,424 บาท

คาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาเชียงดาว ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงคพรอม
อุปกรณดับเพลิง
- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาเชียงดาว โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเอนกประสงคพรอม
อุปกรณดับเพลิง สัญญาเงินกูเพื่อเปนคาลงทุน สช.301.07 เลขทะเบียน 7737
ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2544 เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาการขอกูเงินของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว
298 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การจัดสงรายงานการเงินและแนว
ทางการกูยืมเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนนายจางใหแก
พนักงานจางของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เพื่อเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางถายโอน (ศพด.)
- เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนนายจางใหแก
พนักงานจางถายโอน ที่ไดรับการถายโอนภารกิจจากกรมการพัฒนาชุมชน
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สํานักปลัด)
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานเงิน
อุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคมและโครงการ
สรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ โดยพิจารณาตั้งจายตามหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 69 ขอ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)

ตั้งไว

13,068 บาท

จํานวน 2,804,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวน

576,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ที่แพทยรับรองและทําการ
วินิจฉัยแลวเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานเงินอุดหนุน
ทั่วไปเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคมและโครงการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 69 ขอ 3 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

จํานวน

38,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ที่แพทยรับรองและ
ทําการวินิจฉัยแลว เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16 และ ขอ 17
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคมและโครงการ
สรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 69 ขอ 2 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)

สํารองจาย

จํานวน

270,347 บาท

จํานวน

186,056 บาท

ตั้งไว

26,056 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน ที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา และสําหรับชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ผูประสบภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามนโยบายของจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบ สาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
- เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และขอบังคับสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 กําหนดวาสมาชิกตองชําระคา
บํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเปนรายปตามเกณฑที่ประชุมใหญเปนผูกําหนด
โดยพิจารณาตั้งงบประมาณจากรายรับจริงประจําปที่ผานมาแตจะตองไมนอย
กวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของประมาณการรายรับดังกลาว ทั้งนี้
ไมเกิน 750,000 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 (สํานักปลัด)

คาสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ตามสัดสวนที่กําหนดไว เทศบาลตําบล ตองไมนอยกวารอยละ 50
ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
โดยถือปฏิบัติตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดนหุนทั่วไป :
สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข และรายการรายจายที่เปนภาระผูกพัน (การสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ) (สํานักปลัด)

ตั้งไว

60,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนการจัดสวัสดิการ
กับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

ตั้งไว

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

293,200 บาท

เงินชวยพิเศษ
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาล พนักงานจางของ
เทศบาลถึงแกความตายในระหวางการปฏิบัติราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน
2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก
ความตาย (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

- เพื่อจายเปนคาเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น
(กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มี
ผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซอมการสงเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม 10,198,680 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,269,280 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

รวม 2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน

695,520 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับนายกเทศมนตรีเทศมนตรี 1 อัตราๆ
เดือนละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ตั้งไว

331,200 บาท

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

ตั้งไว

364,320 บาท

จํานวน

120,000 บาท

เงินตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับนายกเทศมนตรี 1 อัตราๆ
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ตั้งไว

48,000 บาท

เงินตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับรองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ
เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ตั้งไว

72,000 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จํานวน

120,000 บาท

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

ตั้งไว

48,000 บาท

เงินตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษสําหรับรองนายกเทศมนตรี 2 อัตราๆ
เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ตั้งไว

72,000 บาท

จํานวน

198,720 บาท

เงินตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตราๆ
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ตั้งไว

115,920 บาท

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

ตั้งไว

82,800 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

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

ตั้งไว

182,160 บาท

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

ตั้งไว

149,040 บาท

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

ตั้งไว

1,159,200 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,644,640 บาท
จํานวน

1,832,160 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ใหแกพนักงาน
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานทองถิ่น(ปลัดเทศบาล)
และนักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาสํานักปลัด) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

1,471,440 บาท

จํานวน

107,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
งบดําเนินงาน

รวม 3,846,000 บาท

คาตอบแทน

รวม

597,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

360,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ
- เพื่อเปนคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมคาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ แก
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน การตรวจ
ผลงานการประเมินวิทยฐานะ คาตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน คาตอบแทนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการของสภาเทศบาลคณะกรรมคัดเลือก/สอบคัดเลือก และ
คณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมาย (สํานักปลัด)

ตั้งไว

60,000 บาท

คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําป
ใหแกขาราชการ พนักงาน และพนักงานจางของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําป (สํานักปลัด)
คาเบี้ยประชุม

ตั้งไว

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคาเบี้ยประชุมอื่นๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด)
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

50,000 บาท

รวม

2,161,000 บาท

จํานวน

556,000 บาท

1) คาโฆษณาและเผยแพร
- เพื่อจายเปนเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลในสื่อตางๆ เชน ทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน หนังสือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

100,000 บาท

2) คาธรรมเนียม
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

10,000 บาท

3) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาของศาล
(สํานักปลัด)*

ตั้งไว

20,000 บาท

4) คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
ไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหนึ่งและ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาคนสวนและคนอยูเวรยาม คน
ทําความสะอาด คาจัดเก็บขยะมูลฝอย คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง
ประปา หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ฯลฯ
(สํานักปลัด)*
5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

350,000 บาท

ตั้งไว

36,000

6) คาจางจัดทําเว็บไชต
- เพื่อจายเปนคาจัดทําเว็บไชตของเทศบาล (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

20,000 บาท

7) คาเบี้ยประกันภัย
- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการทําประกันภัยรถยนตราชการของเทศบาล
(สํานักปลัด)*

ตั้งไว

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผูที่มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (สํานักปลัด)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

บาท

*หมายเหตุ* รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ขอ 1-7 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

70,000 บาท

1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาของทองถิ่น หรือไปดําเนินกิจการอื่นใด อัน
เปนประโยชนของทองถิ่น ฯลฯ ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริง
ของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุน เงินกู เงินจายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

40,000 บาท

2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
- เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบที่กําหนด หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ/เอกชน (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

*หมายเหตุ* รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ขอ 1 และ ขอ 2 ปฏิบัติตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
- เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย กรณี
เกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล เปนไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (สํานักปลัด)

คาใชจายตามโครงการทองถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม
สุขภาพดี เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 85 ขอ 4
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
(สํานักปลัด)
คาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร
เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 67 ขอ 17
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล (สํานักปลัด)
คาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ ฯลฯ ถือปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 67 ขอ 17 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ ของชาติ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

235,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ ของชาติตาม
นโยบายของราชการ เชน การรับเสด็จ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช
ทําบุญทางศาสนา วันสถาปนาเทศบาล การจัดทําซุมถวายดอกไมจันทนใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม-ิ
พลอดุลยเดช ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 75 ขอ 3 และแกไขครั้งที่ 1/2561
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนทองถิ่น และยุทธศาสตรที่
3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (สํานักปลัด)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (สํานักปลัด)
คาใชจายในการเลือกตั้ง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกําหนด
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง คาจัดพิมพเอกสาร คาพาหนะในการขน
หีบบัตรเลือกตั้ง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ โดยถือปฎิบัติ
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2545
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 67
ขอ 21 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (สํานักปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารวมประกอบงานรัฐพิธีและงานพิธีตางๆ เชน คาพวงมาลัย
ชอดอกไม พวงมาลาและกระเชาดอกไม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0403/ว 1284 ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ
คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม
2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม เพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คาพวงมาลาและ
พานพุมประดับดอกไม (สํานักปลัด)
คาลงทะเบียน
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

คาวัสดุ
1) วัสดุสํานักงาน

รวม

660,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ คาวัสดุเครื่องเขียน
แบบพิมพตางๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)*
2) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สายอากาศ หรือเสาอากาศ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (สํานักปลัด)*
2) วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ําดื่ม ขาวสาร
อาหาร ถวย ชาม ชอน มีด แกวน้ํา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก
น้ํายาลางจาน ถังขยะ ฯลฯ (สํานักปลัด)*
3) วัสดุยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน วัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชกับยานพาหนะ ฯลฯ
(สํานักปลัด)*
4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แกสหุงตม ฯลฯ (สํานักปลัด)*
5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไมอัด สี ฟลม
กระดาษโปสเตอร เทปบันทึกเสียง คาแบบพิมพโฆษณา ฯลฯ (สํานักปลัด)*
6) วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

428,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ จานบันทึกขอมูล
วัสดุอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ (สํานักปลัด)*
7) วัสดุอื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา หัววาลว
เปด-ปด แกส ฯลฯ (สํานักปลัด)*
*หมายเหตุ* คาวัสดุ ขอที่ 1 ถึง ขอที่ 7 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาสาธารณูปโภค
1) คาไฟฟา
- เพื่อจายเปนคาไฟฟาภายในอาคารที่ทําการของเทศบาล และที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล (สํานักปลัด)*
2) คาบริการโทรศัพท
- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาล และที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล โทรศัพทเคลื่อนที่ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย คาบํารุงรักษา
ฯลฯ ในการใชติดตอราชการตางๆ ในกิจการของเทศบาล (สํานักปลัด)*
3) คาบริการไปรษณีย

- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย ตามภารกิจหนาที่ของ
เทศบาล (สํานักปลัด)*
4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จํานวน

120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการบริการทางดานโทรคมนาคม เชน
คาโทรภาพ หรือโทรสาร คาบริการ เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และ
คาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)*
*หมายเหตุ* คาสาธารณูปโภค ขอที่ 1 ถึง ขอที่ 4 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

งบลงทุน

รวม

42,400

บาท

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 หนาที่ 78
รายการที่ 10.8 ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เปนตน สามารถดักจับ
อนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณสามารถทําความสะอาดได
• ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน • ชนิดติดผนัง
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) ใหเปนไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาดาน
ราคา โดยใชหลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
• ถาจํานวนบีทียูเทากัน ใหพิจาณาเปรียบเทียบจํานวนวัตตที่นอยกวา
• ถาจํานวนบีทียูไมเทากัน ใหนําจํานวนบีทียูหารดวยจํานวนวัตต (บี
ทียูตอวัตต) ผลที่ไดคือคา EER ถาคาของ EER สูง ถือวาเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานไดดีกวา
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้
สวิตช 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่
1/2561 หนา 12 ขอที่ 1 (สํานักปลัด)*
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวม

42,400

บาท

จํานวน

32,400

บาท

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network สําหรับ
งานสํานักงาน

จํานวน

10,000 บาท

รวม

33,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ
Network สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หนาที่ 18 รายการที่ 48 ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
(ppm)
3) มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
(ppm)
4) สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
8) มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน
9) สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 หนา 102 ขอที่ 13 (สํานักปลัด)*
*หมายเหตุ* ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนไปตามพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบรายจายอื่น

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
พึงพอใจของผูรับบริการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอันเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาล (ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง) (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
- อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยชวยเหลือ
ประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงดาว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่
1/2561 หนาที่ 35 ขอ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
(สํานักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

1,944,040 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,271,040 บาท

รวม

1,271,040 บาท

จํานวน

744,840 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ใหแกพนักงาน
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานคลัง (ผูอํานวยการกอง
คลัง) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

เงินคาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

415,800 บาท

จํานวน

44,400 บาท

รวม

640,000 บาท

รวม

49,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

คาเชาบาน

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

รวม

441,000 บาท

จํานวน

241,000 บาท

1) คาธรรมเนียม
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ (กองคลัง)*

ตั้งไว

5,000 บาท

2) คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยาง
หนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาคนสวนและคนอยูเวร
ยาม คนทําความสะอาด คาจัดเก็บขยะมูลฝอย คาบริการกําจัดปลวก คากําจัด
สิ่งปฏิกูล คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาติดตั้งไฟฟา
คาติดตั้งประปา หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ฯลฯ (กองคลัง)*

ตั้งไว

200,000 บาท

3) คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร (กองคลัง)*

ตั้งไว

36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธิไดรับคาเชา
บาน เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กองคลัง)
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผูที่มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองคลัง)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

*หมายเหตุ * รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ขอ 1-3 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะ
คาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล
ตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม
2559 เรื่อง ซักซอมการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งกอสราง
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) และแกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 67 ขอที่ 19 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล (กองคลัง)

จํานวน

10,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

135,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (กองคลัง)
คาลงทะเบียน
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองคลัง)

คาวัสดุ
1) วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ คาวัสดุ
เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ฯลฯ (กองคลัง)*
2) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สายอากาศ หรือ
เสาอากาศวิทยุ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (กองคลัง)*

3) วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

50,000 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม

33,000 บาท

รวม

11,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ จาน
บันทึกขอมูล วัสดุอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ (กองคลัง)*
*หมายเหตุ* คาวัสดุ ขอที่ 1 ถึง ขอที่ 3 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย ตามภารกิจหนาที่
ของเทศบาล เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 หนาที่ 80 รายการที่ 10.16 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 หนา 16 ขอที่ 10 (กองคลัง)*

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 4 รายการที่ 8 ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)
จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
2.1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2.2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2.3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ฃนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB จํานวน 1 หนวย
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา
120 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Bade-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา
3 ฃอง
8) มีแปนพิมพและเมาส-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast
Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 15 ขอที่ 8
(กองคลัง)*

จํานวน

22,000 บาท

*หมายเหตุ* ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนไปตามพระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาปวยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฯ (อปพร.)
- เพื่อจายเปนคาปวยการ ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฯ (อปพร.) หรือ
คาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือปวยการ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครปองกันภัยฯ (อปพร.) พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฯ (อปพร.) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2560 (สํานักปลัด)
คาใชสอย

รวม
รวม
รวม
จํานวน
ตั้งไว

210,000 บาท
210,000
30,000
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งศูนยปรองดอง สมานฉันทเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยปรองดอง
สมานฉันทเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 83 ขอที่ 5
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดเทศบาล เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คา
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เรื่อง มาตรการเรงรัดดานการ
ปราบปรามและหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 84 ขอที่
10 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (สํานักปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฎิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพรอมเพื่อ
จัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําป 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 82 ขอที่ 1
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 83 ขอที่ 7
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)
โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน พ.ศ.2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 83
ขอที่ 6 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (สํานักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

84,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000 บาท

คาใชสอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1224 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2552 เรื่อง การจัดทําโครงการเพื่อปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการจัดทํา
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไข
ครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 70 ขอที่ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม
ยุทธศาตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)

คาวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จํานวน

30,000 บาท

รวม

24,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ไดแก น้ํายาดับเพลิงเคมี วัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการดับเพลิง สายน้ําดับเพลิง ฯลฯ เพื่อใชในการดําเนินงานของเทศบาลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต 25 วัตต
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดติดรถยนต 25 วัตต จํานวน
1 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561
หนาที่ 64 รายการที่ 7.1 ดังนี้
ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 25 วัตต ประกอบดวย : ตัวเครื่อง
ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณติดตั้งครบชุด หนังสือคูมือ โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่
1/2561 หนาที่ 19 ขอที่ 17 (สํานักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,860,200 บาท
รวม 1,485,000 บาท
รวม 1,485,000 บาท
จํานวน

393,600 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

324,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
เงินประจําตําแหนง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานการศึกษา
(ผูอํานวยการกองการศึกษา) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
เงินคาตอบแทนพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

689,400 บาท

ตั้งไว

428,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
เงินเดือนพนักงานถายโอน
เงินเดือนครูผูดูแลเด็กสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก
- เพื่อจายเปนเงินเดือนครูผูดูแลเด็กสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
เงินคาตอบแทนพนักงานจางถายโอน
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน พนักงานจางถายโอน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)

ตั้งไว

225,360

บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางถายโอน

ตั้งไว

36,000 บาท

รวม

375,200 บาท

รวม

49,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพนักงานจางถายโอน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

27,200 บาท

รวม

260,000 บาท

จํานวน

182,000 บาท

1) คาธรรมเนียม
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ (กองการศึกษา)*

ตั้งไว

2,000 บาท

2) คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาคนสวนและคนอยูเวรยาม
คนทําความสะอาด คาจัดเก็บขยะมูลฝอย คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาติดตั้งไฟฟา
คาติดตั้งประปา หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ฯลฯ (กองการศึกษา)*

ตั้งไว

180,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผูที่มี
สิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองการศึกษา)
เงินชวยเหลือบุตรพนักงานถายโอน
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตร ของพนักงานถายโอน และผูที่มีสิทธิตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนด โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

*หมายเหตุ* รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ขอ 1-2 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร พนักงาน และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)
คาลงทะเบียน
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)
โครงการศูนยการเรียนรูทองถิ่นเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการศูนยการเรียนรูทองถิ่นเทศบาลตําบล
พระธาตุปูก่ํา เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ
คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยถือปฎิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 61 ขอที่
6
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตร ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น (กองการศึกษา)
โครงการจางนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางนักเรียน นักศึกษาชวงปด
ภาคเรียนเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0409.7/ว 34 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 เรื่อง การเบิกจาย
คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ชวยปฏิบัติงานราชการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 90 ขอที่ 13 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

10,000 บาท

รวม

65,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา)
คาวัสดุ
1) วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ คาวัสดุเครื่อง
เขียน
แบบพิมพตางๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)*
2) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สายอากาศ หรือ
เสาอากาศวิทยุ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(กองการศึกษา)*
3) วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ําดื่ม ขาวสาร
อาหาร ถวย ชาม ชอน มีด แกวน้ํา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก
น้ํายาลางจาน ถังขยะ ฯลฯ (กองการศึกษา)*
4) วัสดุคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ จาน
บันทึกขอมูล วัสดุอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ (กองการศึกษา)*

*หมายเหตุ* คาวัสดุ ขอที่ 1 ถึง ขอที่ 4 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย ตามภารกิจหนาที่
ของเทศบาล เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

782,265

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

767,065

บาท

คาใชสอย

รวม

648,260

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาตอบแทนคณะกรรมการการ
ตัดสิน คาถวยรางวัล คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 89 ขอที่ 7 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหมยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน (กองการศึกษา)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เปนการ
สงเสริมขวัญและกําลังใจ ใหแกเด็ก และเยาวชนอันเปนอนาคตสําคัญของชาติ
โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาของรางวัล
และคาใชจายที่จําเปนอื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 89 ขอที่ 6 และแกไขครั้งที่
1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
(กองการศึกษา)

โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน ศพด.

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

488,260

บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน

รวม

157,600

บาท

1) คาอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88 ขอที่ 1 และแกไขครั้งที่ 1/2561 (กองการศึกษา)*

ตั้งไว

98,000

บาท

2) คาพัฒนาการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

3,000

บาท

3) คาจัดการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขุนขอน อัตราคนละ 1,700 บาท
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

34,000

บาท

4) คาใชจายในการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ขุนขอน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

22,600

บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
ของนักเรียน ศพด. เชน คาเชาทําชุดคาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ
และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 90
ขอที่ 12 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ

รวม

165,330

บาท

1) คาอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88 ขอที่ 1 และแกไขครั้งที่ 1/2561 (กองการศึกษา)*

ตั้งไว

102,900

บาท

2) คาพัฒนาการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

3,000

บาท

3) คาจัดการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ อัตราคนละ 1,700 บาท
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

35,700

บาท

4) คาใชจายในการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สหกรณ จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป (กอง
ศูนยพึ ัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต

ตั้งไว

23,730

บาท

รวม

165,330

บาท

1) คาอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 88 ขอที่ 1 และแกไขครั้งที่ 1/2561 (กองการศึกษา) *

ตั้งไว

102,900

บาท

2) คาพัฒนาการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

3,000

บาท

3) คาจัดการเรียนการสอน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต อัตราคนละ 1,700 บาท
(กองการศึกษา)*

ตั้งไว

35,700

บาท

4) คาใชจายในการจัดการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แมจาใต จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป ใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป
2) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป (กอง
การศึกษา)*

ตั้งไว

23,730

บาท

รวม

118,805

บาท

จํานวน

118,805

บาท

*หมายเหตุ* โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ขุนขอน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสหกรณ/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมจาใต เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา จํานวน 3 ศูนย จํานวน 260 วัน เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 88 ขอที่ 2 (กองการศึกษา)

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

รวม

15,200

บาท

รวม

15,200

บาท

จํานวน

7,200

บาท

จํานวน

8,000

บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
- เพื่อจายเปนคาจัดพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4 เครื่องๆ
ละ 1,800 บาท ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
• เปนพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 หนา 18 ขอที่ 14 (กองการศึกษา)*
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 2561 หนาที่ 58 รายการที่ 5.5 ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
1366x768 พิกเซล
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backligh
4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1/2561 หนา 17 ขอที่ 13 (กองการศึกษา)*

*หมายเหตุ* ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เปนไปตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

665,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

605,000 บาท

คาใชสอย

รวม

500,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

ตั้งไว

300,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด
อยางหนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาคนสวนและ
คนอยูเวรยาม คนทําความสะอาด คาจัดเก็บขยะมูลฝอย คาสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว คาบริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คา
ถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง
ประปาหรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออก เปนการลดและ
ปองกันโรคไขเลือดออกใหแกประชาชนในพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 86 ขอที่ 8 และแกไข
ครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)
โครงการแกไขปญหาการกําจัดขยะในชุมชน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแกไขปญหาการกําจัดขยะในชุมชนเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บขยะ การกําจัดขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท
0810.5/ ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการ
รวมกลุมพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 85
ขอที่ 2 และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บขยะ การกําจัดขยะ
การคัดแยกขยะและจําแนกประเภทขยะในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เรื่อง
การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุม
พื้นที่ในการจัดการมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 85 ขอที่ 1
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

โครงการรณรงคและปองกันโรคติดตอ

จํานวน

10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคและปองกันโรคติดตอใหแก
ประชาชนในพื้นที่ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองใชในการดําเนินโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 86 ขอที่ 6
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

105,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา เปนการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สดุด มท 0810.5/ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 86 ขอที่ 6
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (สํานักปลัด)
โครงการตามพระราชดําริ ดานสาธารณสุข (บานหนองขะแตะ หมูที่ 6)
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรตามพระราชดําริ ดานสาธารณสุข บาน
หนองขะแตะ หมูที่ 6 ในกิจกรรมตางๆ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไป
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 11 ขอที่ 1 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสขของประชาชน (สํานักปลัด)
คาวัสดุ

1) วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข (บานสบงาย หมูที่ 5)
- อุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานสบงาย หมูที่ 5
ในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 11 ขอ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)*

ตั้งไว

20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
่

ตั้งไว

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ใชในการพัฒนาจัดระบบเก็บขยะ
เชน จัดซื้อถุงดําจัดเก็บขยะใหบริการใหครบทุกชุมชนตลอดป และวัสดุอื่นๆ
ฯลฯ ที่จําเปนในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะแบบใหม (สํานักปลัด)*
2) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย เชน น้ํายาตรวจสาร
เสพติด สําลี แอลกอฮอล เวชภัณฑ สารเคมี วัคซีนปองกันโรค ยาสามัญ
ประจําบาน เครื่องปฐมพยาบาล ฯลฯ เพื่อใชในกิจการของเทศบาลฯ
(สํานักปลัด)*
*หมายเหตุ* คาวัสดุ ขอที่ 1 ถึง ขอที่ 2 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

ดานสาธารณสุข (บานขุนขอน หมูที่ 7)
- อุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานขุนขอน หมูที่ 7
ในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 11 ขอ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)*
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข (บานสหกรณ หมูที่ 8)
- อุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข บานสหกรณ หมูที่
8 ในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 11 ขอ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)*
*หมายเหตุ* เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข บานสบงาย,บานขุนขอน,บานสหกรณ ถือปฏิบัติตาม ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับ การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ดานสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว

20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รวม

260,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

180,000 บาท

คาใชสอย

รวม

180,000 บาท

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ไดแกจัดซื้อ
เครื่องหมกันหนาวใหแกผูประสบภัยหนาวทุกหมูบานในเขตพื้นที่เปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของผูประสบภัยหนาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 81 ขอที่ 2 และแกไข
ครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5
ดานเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
(สํานักปลัด)

100,000 บาท

จํานวน
โครงการสงเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงสงเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือรณรงคใหสตรีไดรับรูรวมทั้งตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน เชน
คาวิทยากร อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (61-64) แกไขครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 67 ขอที่ 1
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการหวงใยใสใจผูดอยโอกาส

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

ตั้งไว

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงหวงใยใสใจผูดอยโอกาส ในพื้นที่
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร คาอาหาร
อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (61-64) หนาที่ 81 ขอที่ 3 และแกไขครั้งที่
1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5
เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)
โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ไดแก
กิจกรรมอบรมใหความรู และสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ กิจกรรมศึกษา
ดูงาน กิจกรรมพัฒนาสินคา และผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ
คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสารประกอบ คาวิทยากร คาใชจาย
ที่จําเปนอื่น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 78 ขอที่ 1 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสบงาย หมูที่ 5
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสบงาย หมูที่ 5 ตําบลเมืองงาย เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 77 ขอที่ 1 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสังคมใหมี
คุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานขุนขอน หมูที่ 7
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานขุนขอน หมูที่ 7 ตําบลเมืองงาย เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 77 ขอที่ 2 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

ตั้งไว

20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสหกรณ หมูที่ 8
- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสหกรณ หมูที่ 8 ตําบลเมืองงาย เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 77 ขอที่ 3 สอดคลอง
ตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสังคมใหมี
คุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

ตั้งไว

30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดทําแผนดําเนินงาน โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาจัดทําปาย
เครื่องเขียน แบบพิมพ คาถายเอกสาร เขาเลม และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561 หนาที่ 71
ขอที่ 3 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล (สํานักปลัด)

รวม
รวม
รวม

110,000 บาท
110,000 บาท
110,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการเทศบาลสัญจร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนและ
ใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่ในดานตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 71 ขอที่ 12 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร
ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล (สํานักปลัด)
โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในการดําเนินการตามโครงการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 60 ขอที่ 2
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยง
ชุมชนและทองถิ่น (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชาคม เปนการสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใชเปน
เครื่องมือในการแกไขปญหาสังคม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 72 ขอที่ 5 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล (สํานักปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการธรรมะสัญจร

รวม
รวม

260,000 บาท
250,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการธรรมสัญจร ของเทศบาลเพื่อเผยแผ
ธรรมะใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนผูสนใจในเขตพื้นที่ โดยจายเปน
คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร
ประกอบ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 75 ขอที่ 5
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เปนการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกันทํา ไดสรางความสามัคคีในหมูคณะ
และขวัญกําลังใจ โดยเปนคาใชจาย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ
อุปกรณ คาพาหนะ คาวิทยากร คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ ประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2561
หนาที่ 66 ขอที่ 1 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
(กองการศึกษา)
โครงการสงเสริมตามรอยวัฒนธรรมลานนาสรงน้ําไหวสาปาระมีพระธาตุปู

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีตามรอยวัฒนธรรมลานนาสรงน้ําไหวสาปาระมีพระธาตุปูก่ํา โดยจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร
ประกอบและคาใชจายที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 76 ขอที่ 7
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
(กองการศึกษา)
โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ
คาใชจายในการจัดทําเอกสารประกอบ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 76 ขอที่ 8
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและทองถิ่น, ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสืบสานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี
ชนเผา โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการ
จัดทําเอกสารประกอบ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 76 ขอที่ 9
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและทองถิ่น, ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โดยจาย
เปนคาวัสดุอุปกรณ คาทําปายประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดทําเอกสาร
ประกอบ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1374
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การจัดทําโครงการบรรพชาสามเณรและ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูรอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 75 ขอที่ 4
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง
ชุมชนและทองถิ่น, ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)
งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ตั้งไว

10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนวัดชัยมงคล(สบงาย)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดชัยมงคล(สบงาย) หมูที่ 5 ตําบลเมืองงาย
ในนามคณะกรรมการรวม ตามโครงการสืบสานประเพณีสืบชะตาหมูบาน
เพื่อประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 93 ขอที่ 7 และแกไข
ครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร
ที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ทองถิ่น, ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม (กองการศึกษา)*
*หมายเหตุ* (งบเงินอุดหนุน) เงินอุดหนุนสวนราชการและเงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
องคกรปกครองสวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

150,000

บาท

คาใชสอย

รวม

130,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางประชาชนในเขตเทศบาล
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน คาถวยรางวัล คาอาหาร และคาใชจายที่จําเปนอื่น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การ จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการจัดทํา
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 77 ขอ
ที่ 13
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น, ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมี
คุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (กองการศึกษา)

โครงการกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

จํานวน

50,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประชาชน ในการ
ตอตานยาเสพติดในพื้นที่ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาถวย
รางวัล คาอาหาร คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑคาใชจายในการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางการจัดทํารายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสราง
ภมิคมกัน ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 77 ขอที่ 14
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น,
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
(กองการศึกษา)
คาวัสดุ
วัสดุกีฬา
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ไดแก อุปกรณกีฬาประเภทตางๆ
รวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการกีฬาประเภทตางๆ ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 1,530,120 บาท
รวม

874,720 บาท

รวม

874,720 บาท

จํานวน

637,920 บาท

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ใหแกพนักงาน
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของ นักบริหารงานชาง (ผูอํานวยการ
กองชาง) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

169,800 บาท

จํานวน

1,000 บาท

รวม

634,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาตอบผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ
- เพื่อเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คาตอบแทน การตรวจผลงานการประเมิน
วิทยฐานะ คาตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน ของคณะกรรมการประเมินผล
งานของพนักงาน คาตอบแทนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการของสภา
เทศบาลคณะกรรมคัดเลือก/สอบคัดเลือก และคณะกรรมการอื่นๆ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสืกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ (กองชาง)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

93,400 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ตั้งไว

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

8,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจางที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองชาง)
คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล และผูที่มีสิทธิไดรับคาเชา
บาน เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และผูที่
มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองชาง)
คาใชสอย

รวม

330,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

1) คาธรรมเนียม
- เพื่อจายใหหนวยงานอื่นๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาล
เชน คาธรรมเนียมในการ รังวัดที่ดิน คาธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และสิ่งแวดลอม คาธรรมเนียมในการออกแบบประมาณการ ขยายเขตไฟฟา
ฯลฯ (กองชาง)*

ตั้งไว

30,000 บาท

2) คาจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งไมใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดอยาง
หนึ่งและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมาออกแบบหรือแกไข
แบบแปลน จางเหมาคนสวน หรือคนอยูเวรยามคนทําความสะอาด คาบริการ
กําจัดปลวก คาติดตั้งระบบไฟฟา คาติดตั้งระบบประปาในเขตพื้นที่เทศบาล
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2560 (กองชาง)*

ตั้งไว

190,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

*หมายเหตุ * รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ขอ 1-2 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และ
พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(กองชาง)
คาลงทะเบียน

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

210,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ ในการเขารวมประชุม อบรมสัมมนา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองชาง)
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม
2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองชาง)
คาวัสดุ
1) วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ คาวัสดุเครื่อง
เขียน แบบพิมพตางๆ ฯลฯ (กองชาง)*
2) วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน สายอากาศ
หรือเสาอากาศวิทยุ เครื่องรับโทรทัศนจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(กองชาง)*

3) วัสดุกอสราง

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูน ทราย เหล็ก ไม หิน วัสดุอุปกรณที่ใช
ในงานกอสราง ฯลฯ (กองชาง)*
4) วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หมึกพิมพ จาน
บันทึกขอมูล วัสดุอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ (กองชาง)*
5) วัสดุอื่น
- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา
หัววาลว เปด-ปด แกส ฯลฯ (กองชาง)*
*หมายเหตุ* คาวัสดุ ขอที่ 1 ถึง ขอที่ 5 ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
- เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย ตามภารกิจหนาที่
ของเทศบาล เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบลงทุน

รวม 21,000

บาท

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 หนาที่ 6
รายการที่ 13 ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 Core)
จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1.1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา
2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมี
หนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน
1.2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา
3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
2) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา
8 GB
3) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) จํานวน 1 หนวย
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 16 ขอที่ 11
(กองชาง)*

*หมายเหตุ* ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

รวม 21,000

บาท

จํานวน 21,000

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

2,780,000 บาท

รวม

2,780,000 บาท

รวม

2,780,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

427,000 บาท

อาคารตางๆ
โครงการกอสรางปายชื่อเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางปายชื่อเทศบาลตําบล
พระธาตุปูก่ํา และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ ขนาดกวาง 2.50 เมตร
ยาว 9.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปู
ก่ํา ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561
หนาที่ 3 ขอที่ 3 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (กองชาง)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสามหลัง หมูที่ 1
ชุมชนบานสันปาไหน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานสามหลัง หมูที่ 1 ชุมชนบานสันปาไหน ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
690.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา พรอมปาย
โครงการ และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 4 ขอที่ 4 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมูที่ 5 บานสบงาย

จํานวน

241,000 บาท

จํานวน

390,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

521,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 8 หมูที่ 5 บานสบงาย ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 130.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 390 ตารางกิโลเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา พรอมปายโครงการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561
หนาที่ 10 ขอที่ 10 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายณรงค วงคอาย
หมูที่ 5 บานสบงาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนายณรงค วงคอาย หมูที่ 5 บานสบงาย ขนาดกลวาง 3.00 เมตร
ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
630 ตารางกิโลเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ําพรอมปาย
โครงการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 7 ขอที่ 7 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหมยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (กองชาง)
โครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมูที่ 7 บานขุนขอน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมูที่ 7
บานขุนขอน ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 9 ขอที่ 9 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัด
เชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปด ซอย 12 หมูที่ 8 บานสหกรณ

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก แบบมีฝาปด หมูที่ 8 บานสหกรณ ขนาดกวาง 0.60 เมตร
ลึก 0.60 เมตรยาว 180 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
พรอมปายโครงการ และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 6 ขอที่ 6 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน (กองชาง)
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาหมูบาน หมูที่ 8
บานสหกรณ

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

288,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเขาหมูบาน หมูที่ 8 บานสหกรณ ขนาดกวางเฉลี่ย 0.35 - 1.15 เมตร
ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
พรอมปายโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 5 ขอที่ 5 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน (กองชาง)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหมูบาน หมูที่ 11
ชุมชนบานหวยโปงขาม
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาหมูบาน หมูที่ 11 ชุมชนบานหวยโปงขาม ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพระธาตุปู
ก่ําพรอมปายโครงการ และตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 8 ขอที่ 8 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร
จังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน (กองชาง)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

- เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไวในสัญญาจางกอสราง (กองชาง)

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

จํานวน

500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

รวม

50,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม

50,000 บาท

คาใชสอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตรทฤษฎีใหม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรูดาน
การเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร คาอาหาร
อาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและเขารับ
การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 1659
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 79 ขอที่ 7 และแกไข
ครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สํานักปลัด)
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน จอม เสียม ดิน กลาไม ไมดอก
ไมประดับ ปุย พันธุพืช ฯลฯ เพื่อใชในกิจกรรมดําเนินงานของเทศบาลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รวม

60,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000

บาท

คาใชสอย

รวม

60,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน โครงการรักษน้ํา รักษปา
รักษาแผนดิน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูกตนไม ปรับปรุงสวนสาธารณะ
ใหประชาชนเพื่อแกไขปญหาสภาวะโลกรอน และรวมโครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ โดยจายเปนคาจัดซื้อพันธุกลาไม ปุย จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
โครงการคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินตามโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0801.2/
ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง โครงการ "รักน้ํา รักปา
รักษาแผนดิน "
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0801.2/ว 1442
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ "จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา"
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 78 ขอที่ 2
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สํานักปลัด)

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เชน คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 79 ขอที่ 4
และแกไขครั้งที่ 1/2561 สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(สํานักปลัด)

จํานวน

30,000

บาท

รายจายจริง
ป 2559

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2561

ป 2560

ป 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

415,600

695,520

695,520

695,520

0 %

695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

79,000

120,000

120,000

120,000

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

73,000

120,000

120,000

120,000

0 %

120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

115,350

198,720

198,720

198,720

0 %

198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

910,750

1,490,400

1,490,400

1,490,400

0 %

1,490,400

1,593,700

2,624,640

2,624,640

2,624,640

1,235,433.75

1,171,185.76

1,096,496.85

1,529,280

19.81 %

1,832,160

0

0

0

84,000

28.57 %

108,000

เงินประจําตําแหนง

83,999.14

53,500

48,000

126,000

0 %

126,000

คาตอบแทนพนักงานจาง

1,296,030

1,396,646

1,339,683.67

1,484,520

-0.88 %

1,471,440

124,170

132,460

117,731.08

110,820

-3.41 %

107,040

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

2,739,632.89

2,753,791.76

2,601,911.6

3,334,620

3,644,640

รวมงบบุคลากร

4,333,332.89

5,378,431.76

5,226,551.6

5,959,260

6,269,280

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

468,200

480,000

0

490,000

-26.53 %

360,000

คาเบี้ยประชุม

6,562.5

9,187.5

7,875

10,000

0 %

10,000

0

0

0

27,000

0 %

27,000

คาเชาบาน

97,700

82,250

95,200

120,000

25 %

150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

20,377

58,751.75

45,768.25

70,000

-28.57 %

50,000

592,839.5

630,189.25

148,843.25

717,000

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

2,624,640

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวมคาตอบแทน

597,000

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

785,318.23

786,198

569,049.33

665,000

-100 %

0

คาโฆษณาและเผยแพร

0

0

0

0

100 %

100,000

คาจางจัดทําเว็บไซต

0

0

0

0

100 %

20,000

คาจางเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

350,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

0

0

0

0

100 %

36,000

คาใชจายใจการดําเนินคดีตามคําพิพากษา

0

0

0

0

100 %

20,000

คาธรรมเนียม

0

0

0

0

100 %

10,000

คาเบี้ยประกันภัย

0

0

0

0

100 %

20,000

43,427

31,069

20,500

70,000

0 %

70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาใชจายตามโครงการ "บานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชิน"ี

0

0

0

30,000

-100 %

0

คาใชจายตามโครงการทองถิ่นงาม 3 ส

0

0

20,000

0

0 %

0

คาใชจายตามโครงการทองถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี

0

0

0

20,000

0 %

20,000

คาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร

0

0

20,400

230,000

-65.22 %

80,000

คาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0

0

0

0

100 %

20,000

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตาง ๆ ของชาติ

0

0

6,000

0

0 %

0

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ ของชาติ

0

0

0

100,000

0 %

100,000

116,661

108,308

194,984

350,000

-32.86 %

235,000

0

0

0

10,000

3,900 %

400,000

2,600

5,000

1,000

10,000

0 %

10,000

คาลงทะเบียน

67,000

66,300

78,200

150,000

0 %

150,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพของบุคลากร

119,770

0

0

0

0 %

0

127,846.07

313,239.72

245,610.98

500,000

0 %

500,000

1,262,622.3

1,310,114.72

1,155,744.31

2,155,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

2,161,000

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

137,910

59,287.55

115,901

150,000

-13.33 %

130,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

15,974

8,800

13,515

10,000

0 %

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

49,441

49,503

38,696

40,000

0 %

40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

48,020

30,184

13,080

40,000

0 %

40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

231,342.3

200,786.55

225,982.7

350,000

0 %

350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

33,150

32,940

26,750

30,000

0 %

30,000

วัสดุคอมพิวเตอร

58,069

49,745

47,085

50,000

0 %

50,000

12,110

0

0

10,000

0 %

10,000

586,016.3

431,246.1

481,009.7

680,000

200,014.64

201,833.41

180,618.2

220,000

0 %

220,000

คาบริการโทรศัพท

53,491.67

50,898.66

42,734.45

80,000

0 %

80,000

คาบริการไปรษณีย

2,227

1,498

2,309

8,000

0 %

8,000

102,720

102,720

101,115

120,000

0 %

120,000

รวมคาสาธารณูปโภค

358,453.31

356,950.07

326,776.65

428,000

428,000

รวมงบดําเนินงาน

2,799,931.41

2,728,500.14

2,112,373.91

3,980,000

3,846,000

0

0

0

0

100 %

32,400

คาจัดซื้อชุดรับแขก แบบไม

43,500

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อโตะบริการประชาชน

20,000

0

0

0

0 %

0

350,000

0

0

0

0 %

0

วัสดุอื่น
รวมคาวัสดุ

660,000

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาซอมแซมและดัดแปลง ตอเติมรถยนตบรรทุกขยะเปนรถยนตกระบะ
บรรทุกติดตั้งกระเชาและเครน

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน

39,500

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา

63,000

0

0

0

0 %

0

ครุภัณฑงานบานงานครัว
จดซอตูเยน
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบแข็ง
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

28,200

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อสายดูดน้ํา

11,800

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบผาใบ

34,800

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบปรับฝอยดามปน

25,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน

0

0

31,800

16,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

0

0

0

15,400

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา

0

0

0

6,600

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network

0

0

0

0

100 %

10,000

67,500

0

0

0

0 %

0

7,900

0

0

0

0 %

0

รวมคาครุภัณฑ

691,200

0

31,800

38,000

42,400

รวมงบลงทุน

691,200

0

31,800

38,000

42,400

32,065

0

0

33,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

33,000

รวมรายจายอื่น

32,065

0

0

33,000

33,000

รวมงบรายจายอื่น

32,065

0

0

33,000

33,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อเต็นทผาใบ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
คาจางจัดทําการประเมินผลตามโครงการ

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

30,000

30,000

8,000

8,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

8,000

รวมเงินอุดหนุน

30,000

30,000

8,000

8,000

8,000

รวมงบเงินอุดหนุน

30,000

30,000

8,000

8,000

8,000

รวมงานบริหารทั่วไป

7,886,529.3

8,136,931.9

7,378,725.51

10,018,260

10,198,680

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

356,926.5

402,435.16

509,580

747,480

-0.35 %

744,840

0

1,575

0

1,000

2,300 %

24,000

38,500

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

265,400

274,495

299,780.29

422,160

-1.51 %

415,800

31,000

46,295

46,024.32

48,840

-9.09 %

44,400

691,826.5
691,826.5

766,800.16
766,800.16

897,384.61
897,384.61

1,261,480
1,261,480

0

0

0

5,000

0 %

5,000

40,800

36,000

60,800

51,200

-17.97 %

42,000

0
40,800

0
36,000

0
60,800

2,000
58,200

0 %

2,000
49,000

5,689

1,060

178,813

249,800

-100 %

0

คาจางเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

200,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร

0

0

0

0

100 %

36,000

คาธรรมเนียม

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

0

0

100 %

10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

14,500

13,360

25,476

70,000

71.43 %

120,000

คาลงทะเบียน

26,950

34,400

20,400

90,000

-55.56 %

40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

18,100
65,239

11,280
60,100

11,570
236,259

30,000
439,800

0 %

30,000
441,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

1,271,040
1,271,040

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายไดของเทศบาล

รวมคาใชสอย

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

45,296.65

33,644

28,595.2

80,000

0 %

80,000

720

0

2,420

5,000

0 %

5,000

40,900

25,370

22,700

50,000

0 %

50,000

86,916.65

59,014

53,715.2

135,000

7,345

6,465

4,368

15,000

รวมคาสาธารณูปโภค

7,345

6,465

4,368

15,000

15,000

รวมงบดําเนินงาน

200,300.65

161,579

355,142.2

648,000

640,000

0

0

0

0

100 %

11,000

0

0

0

0

100 %

22,000

รวมคาครุภัณฑ

0

0

0

0

33,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

33,000

รวมงานบริหารงานคลัง

892,127.15

928,379.16

1,252,526.81

1,909,480

1,944,040

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,778,656.45

9,065,311.06

8,631,252.32

11,927,740

12,142,720

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ

135,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

15,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการปองกันแกไขและฟนฟูปญหายาเสพติดเทศบาล

27,500

10,000

29,300

0

0 %

0

โครงการปองกันแกไขและฟนฟูปญหายาเสพติดเทศบาล

0

0

0

30,000

-100 %

0

19,900

0

0

0

0 %

0

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน

0

49,760

49,800

0

100 %

50,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน

0

0

0

60,000

-100 %

0

โครงการรณรงคการปองกันอุบัติเหตุ Safety Zone

0

0

29,600

30,000

-100 %

0

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาล

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

0

0

0

0

100 %

30,000

29,200

0

0

0

0 %

0

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

0

0

30,260

0

0 %

0

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

0

0

0

40,000

-100 %

0

85,211.4

0

0

0

100 %

50,000

รวมคาใชสอย

161,811.4

59,760

138,960

160,000

180,000

รวมงบดําเนินงาน

161,811.4

59,760

138,960

160,000

210,000

รวมคาตอบแทน

100 %

30,000
30,000

คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดตั้งศูนยปรองดอง สมานฉันทเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

โครงการปองกันและแกไขปญหไฟปาและหมอกควัน

โครงการรณรงคปองกันอุติเหตุ Saftety Zone

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

0

0

0

10,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

10,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

10,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

161,811.4

59,760

138,960

170,000

210,000

29,975

18,531

0

30,000

0 %

30,000

0

0

142,200

0

0 %

0

29,975

18,531

142,200

30,000

5,400

3,550

0

30,000

รวมคาวัสดุ

5,400

3,550

0

30,000

30,000

รวมงบดําเนินงาน

35,375

22,081

142,200

60,000

60,000

0

0

0

0

รวมคาครุภัณฑ

0

0

0

0

24,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

24,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

35,375

22,081

142,200

60,000

84,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

197,186.4

81,841

281,160

230,000

294,000

-100 %

0

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
รวมคาใชสอย

30,000

คาวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

0 %

30,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อเครื่องรับสง-วิทยุ

100 %

24,000

รายจายจริง
ป 2559

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2561

ป 2560

ป 2562

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

0

0

82,871

256,360

53.53 %

393,600

เงินประจําตําแหนง

0

0

0

42,000

0 %

42,000

193,320

129,670

0

50,000

548 %

324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

0

17,080

0

10,000

260 %

36,000

เงินเดือนพนักงานถายโอน

0

0

396,360

479,760

43.7 %

689,400

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

193,320

146,750

479,231

838,120

1,485,000

รวมงบบุคลากร

193,320

146,750

479,231

838,120

1,485,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบาน

0

0

0

10,000

0 %

10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

0

0

10,000

2,000

0 %

2,000

เงินชวยเหลือบุตร

0

0

0

13,600

100 %

27,200

0

0

10,000

35,600

3,500

110,700

277,510

346,000

-100 %

0

คาจางเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

180,000

คาธรรมเนียม

0

0

0

0

100 %

2,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

0

10,258

5,216

20,000

0 %

20,000

คาลงทะเบียน

0

7,100

1,800

18,000

0 %

18,000

24,900

0

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจาง

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวมคาตอบแทน

49,200

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทองถิ่นเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียน

7,200

0

20,000

20,000

0 %

20,000

โครงการศูนยการเรียนรูทองถิ่นเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

0

0

0

10,000

-100 %

0

0

6,440

1,350

10,000

0 %

10,000

35,600

134,498

305,876

424,000

18,592

19,772

19,992

20,000

0 %

20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

1,560

0

0

5,000

0 %

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

8,852

9,016

9,929

10,000

0 %

10,000

วัสดุคอมพิวเตอร

13,800

13,380

29,500

30,000

0 %

30,000

42,804

42,168

59,421

65,000

0

0

0

1,000

รวมคาสาธารณูปโภค

0

0

0

1,000

1,000

รวมงบดําเนินงาน

78,404

176,666

375,297

525,600

375,200

5,000

0

0

0

รวมคาครุภัณฑ

5,000

0

0

0

0

รวมงบลงทุน

5,000

0

0

0

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

276,724

323,416

854,528

1,363,720

1,860,200

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

260,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวมคาวัสดุ

65,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

1,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดโตะพรอมเกาอี้สําหรับเด็กนักเรียน

0 %

0

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

20,902

27,224

26,993

30,000

0 %

30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

119,970

119,880

119,330

90,000

11.11 %

100,000

โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน ศพด

28,302

23,720

29,600

0

100 %

30,000

โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน ศพด.

0

0

0

30,000

-100 %

0

474,185

392,241

491,296

632,500

-22.8 %

488,260

643,359

563,065

667,219

782,500

96,514.44

86,020

156,595.5

186,116

-36.17 %

118,805

26,552

0

0

34,000

-100 %

0

รวมคาวัสดุ

123,066.44

86,020

156,595.5

220,116

118,805

รวมงบดําเนินงาน

766,425.44

649,085

823,814.5

1,002,616

767,065

0

0

0

0

100 %

7,200

0

0

0

0

100 %

8,000

0
0
0

0
0
0

7,700
7,700
7,700

-100 %

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

0
0
0

0
15,200
15,200

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

766,425.44

649,085

823,814.5

1,010,316

782,265

รวมแผนงานการศึกษา

1,043,149.44

972,501

1,678,342.5

2,374,036

2,642,465

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
รวมคาใชสอย

648,260

คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
วัสดุการศึกษา

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 16 นิ้ว
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

189,000

192,000

192,000

272,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

300,000

โครงการแกไขปญหาการกําจัดขยะในชุมชน

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการตามแนวพระราชดําริ ดานสาธารณสุข(บานหนองขะแตะ หมูที่ 6)

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

49,763.7

49,678.9

49,996.3

50,000

0 %

50,000

โครงการพัฒนาการจัดเก็บขยะภายในชุมชน

35,000

50,000

50,000

0

0 %

0

โครงการมาตรฐานรานอาหารปลอดภัย

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการรณรงคและปองกันโรคติดตอ

0

0

30,000

30,000

-66.67 %

10,000

โครงการสงเสริมการลดขยะมูลฝอยในชุมชน

0

0

0

50,000

0 %

50,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

0

0

0

0

100 %

20,000

273,763.7

291,678.9

321,996.3

462,000

84,000

0

84,000

100,000

0 %

100,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

รวมคาวัสดุ

84,000

0

84,000

105,000

105,000

รวมงบดําเนินงาน

357,763.7

291,678.9

405,996.3

567,000

605,000

คาจางเหมาบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมคาใชสอย

500,000

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

22,500

15,000

0

80,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

60,000

รวมเงินอุดหนุน

22,500

15,000

0

80,000

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

22,500

15,000

0

80,000

60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

380,263.7

306,678.9

405,996.3

647,000

665,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

380,263.7

306,678.9

405,996.3

647,000

665,000

เงินอุดหนุนเอกชน

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

99,800

98,280

96,300

100,000

0 %

100,000

โครงการสงเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่

0

0

19,970

20,000

0 %

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการหวงใยใสใจผูดอยโอกาส

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมคาใชสอย

99,800

98,280

116,270

120,000

180,000

รวมงบดําเนินงาน

99,800

98,280

116,270

120,000

180,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

80,000

รวมเงินอุดหนุน

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

รวมงบเงินอุดหนุน

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

159,800

178,280

196,270

200,000

260,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

159,800

178,280

196,270

200,000

260,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนา

0

0

11,191

0

100 %

10,000

โครงการเทศบาลสัญจร

22,600

0

14,600

20,000

0 %

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

55,800

59,550

59,550

30,000

100 %

60,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

19,720

19,780

0

20,000

0 %

20,000

รวมคาใชสอย

98,120

79,330

85,341

70,000

110,000

รวมงบดําเนินงาน

98,120

79,330

85,341

70,000

110,000

0

0

5,000

5,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

5,000

5,000

0

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

5,000

5,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

98,120

79,330

90,341

75,000

110,000

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

98,120

79,330

90,341

75,000

110,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-100 %

0

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการธรรมะสัญจร

58,388

0

28,894

50,000

0 %

50,000

0

0

0

0

100 %

30,000

61,200

60,000

45,560

70,000

0 %

70,000

0

0

0

0

100 %

50,000

98,500

0

68,600

0

0 %

0

0

0

0

100,000

-100 %

0

12,500

59,800

8,000

30,000

0 %

30,000

0

0

0

20,000

0 %

20,000

19,600

19,800

19,950

0

0 %

0

รวมคาใชสอย

250,188

139,600

171,004

270,000

250,000

รวมงบดําเนินงาน

250,188

139,600

171,004

270,000

250,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

12,500

15,000

0

20,000

-100 %

0

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

10,000

10,000

10,000

10,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมเงินอุดหนุน

22,500

25,000

10,000

30,000

10,000

รวมงบเงินอุดหนุน

22,500

25,000

10,000

30,000

10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

272,688

164,600

181,004

300,000

260,000

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
โครงการสงเสริมตามรอยวัฒนธรรมลานนาสรงน้ําไหวสาปาระมีพระธาตุปูก่ํา

โครงการสงเสริมตามรอยวัฒนธรรมไหวสาปารมีพระธาตุปูก่ํา
โครงการสงเสริมตามรอยวัฒนธรรมไหวสาปาระมีพระธาตุปูก่ํา
โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผา
โครงการอบรมสืบสานฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีชนเผา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางประชาชนในเขตเทศบาล

44,094

44,739

79,810

80,000

0 %

80,000

โครงการกีฬาตานยาเสพติดเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา

50,000

49,950

49,900

50,000

0 %

50,000

94,094

94,689

129,710

130,000

19,880

0

9,780

20,000

รวมคาวัสดุ

19,880

0

9,780

20,000

20,000

รวมงบดําเนินงาน

113,974

94,689

139,490

150,000

150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

113,974

94,689

139,490

150,000

150,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

386,662

259,289

320,494

450,000

410,000

รวมคาใชสอย

130,000

คาวัสดุ
วัสดุกีฬา

0 %

20,000

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

525,710.18

621,198

427,952

673,080

-5.22 %

637,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

36,174.48

15,320

0

2,000

1,100 %

24,000

เงินประจําตําแหนง

41,999.14

42,000

3,500

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง

141,345

149,630

155,400

168,120

1 %

169,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

18,075

9,790

4,020

1,000

0 %

1,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

763,303.8

837,938

590,872

886,200

874,720

รวมงบบุคลากร

763,303.8

837,938

590,872

886,200

874,720

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

0

0

0

0

100 %

30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

5,000

0 %

5,000

คาเชาบาน

26,400

26,400

27,200

60,800

-17.76 %

50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

3,404
29,804

3,572
29,972

0
27,200

8,400
74,200

0 %

8,400
93,400

66,440

8,092

58,115

110,000

-100 %

0

คาจางเหมาบริการ

0

0

0

0

100 %

190,000

คาธรรมเนียม

0

0

0

0

100 %

30,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

21,884

20,920

11,520

30,000

0 %

30,000

คาลงทะเบียน

31,550

23,650

13,900

28,000

78.57 %

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

8,480

37,961.07

17,934.8

30,000

0 %

30,000

128,354

90,623.07

101,469.8

198,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รวมคาตอบแทน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวมคาใชสอย

330,000

รายจายจริง
ป 2559

ป 2558

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2561

ป 2560

ป 2562

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

19,918

13,026

18,560

20,000

0 %

20,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

64,668

22,230

25,053

50,000

0 %

50,000

วัสดุกอสราง

153,418

33,831

83,128

100,000

0 %

100,000

27,130

24,600

25,700

30,000

0 %

30,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

265,134

93,687

152,441

210,000

639

243

0

1,000

รวมคาสาธารณูปโภค

639

243

0

1,000

1,000

รวมงบดําเนินงาน

423,931

214,525.07

281,110.8

483,200

634,400

0

0

0

0

100 %

21,000

0

0

21,900

0

0 %

0

2,500

0

0

0

0 %

0

รวมคาครุภัณฑ

2,500

0

21,900

0

21,000

รวมงบลงทุน

2,500

0

21,900

0

21,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1,189,734.8

1,052,463.07

893,882.8

1,369,400

1,530,120

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น
รวมคาวัสดุ

210,000

คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

0 %

1,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตาง ๆ
โครงการกอสรางปายชื่อเทศบาลและปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 8 หมูที่ 5 บานสบงาย

0

0

0

0

100 %

241,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนายณรงค วงคอาย หมูที่ 5 บานสบงาย

0

0

0

0

100 %

390,000

โครงการกอสรางถนน คสล. สายเขาหมูบาน หมูที่ 11 ชุนชนบานหวยโปงขาม

0

0

0

0

100 %

288,000

โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานสามหลัง หมูที่ 1 ชุมชนบานสันปาไหน

0

0

0

0

100 %

427,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บานสบงาย

0

0

158,500

0

0 %

0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปอางเก็บน้ําหวยหก
บานขุนขอน หมูที่ 7

0

0

0

246,000

-100 %

0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงตะวันออก บานสบงาย

0

0

211,807.98

0

0 %

0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปด ซอย 12 หมูที่ 8 บานสหกรณ

0

0

0

0

100 %

521,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานสหกรณ หมูที่ 8

0

0

0

457,000

-100 %

0

181,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค ชุมชนบานแมจาใต หมูที่ 9

0

0

0

46,000

-100 %

0

โครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมูที่ 7 บานขุนขอน

0

0

0

0

100 %

55,000

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บานสบงาย หมูที่ 5

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ บานสหกรณ หมูที่ 8

0

0

0

200,000

-100 %

0

182,000

0

0

0

0 %

0

โครงการขยายผิวจราจร คสล. สายทางเขาหมูบาน หมูที่ 8 บานสหกรณ

0

0

0

0

100 %

108,000

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค บานสบงาย หมูที่ 5

0

0

0

435,000

-100 %

0

214,000

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

100 %

50,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานสบงาย

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคชุมชนแมจาใต

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคบานสหกรณ
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาซอมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

0

0

0

800,000

-37.5 %

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0

304,500

475,500

0

0 %

0

152,700

0

0

0

0 %

0

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง

729,700

304,500

845,807.98

2,384,000

2,780,000

รวมงบลงทุน

729,700

304,500

845,807.98

2,384,000

2,780,000

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

729,700

304,500

845,807.98

2,384,000

2,780,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,919,434.8

1,356,963.07

1,739,690.78

3,753,400

4,310,120

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตรทฤษฏีใหม

0

0

0

0

100 %

30,000

49,920

49,721

47,185

0

0 %

0

0

0

0

50,000

-100 %

0

49,920

49,721

47,185

50,000

19,961

9,900

62,583

20,000

รวมคาวัสดุ

19,961

9,900

62,583

20,000

20,000

รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสงเสริมการเกษตร

69,881
69,881

59,621
59,621

109,768
109,768

70,000
70,000

50,000
50,000

29,950

0

0

0

0 %

0

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน

0

0

29,800

30,000

-100 %

0

โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

0

0

0

30,000

0 %

30,000

รวมคาใชสอย

29,950

0

29,800

60,000

60,000

รวมงบดําเนินงาน

29,950

0

29,800

60,000

60,000

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

29,950

0

29,800

60,000

60,000

รวมแผนงานการเกษตร

99,831

59,621

139,568

130,000

110,000

รวมทุกแผนงาน

13,721,161.09

13,232,357.53

16,944,005.03

24,000,000

25,500,000

โครงการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแกประชาชน
โครงการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
รวมคาใชสอย

30,000

คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร

0 %

20,000

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
รายจายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2561

ป 2560

ยอดตาง (%)

ป 2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชําระหนี้เงินตน

171,474

190,000

193,832

197,832

1.96 %

201,700

คาชําระดอกเบี้ย

37,415.3

32,359.5

26,570.13

20,756

-28.21 %

14,900

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

0

0

0

160,688

-11.95 %

141,492

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

0

0

2,201,000

2,413,200

16.19 %

2,804,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

0

0

534,400

576,000

0 %

576,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

55,000

58,000

66,000

84,000

-54.76 %

38,000

สํารองจาย

38,548

197,340

31,867

284,966

-5.13 %

270,347

รายจายตามขอผูกพัน

155,620

174,843

177,221

475,382

-100 %

0

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

0

0

0

0

100 %

26,056

คาสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

0

0

0

0

100 %

60,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

0

0

0

0

100 %

100,000

0

0

0

0

100 %

30,000

200,000

220,000

230,000

0

100 %

293,200

รวมงบกลาง

658,057.3

872,542.5

3,460,890.13

4,212,824

4,555,695

รวมงบกลาง

658,057.3

872,542.5

3,460,890.13

4,212,824

4,555,695

รวมงบกลาง

658,057.3

872,542.5

3,460,890.13

4,212,824

4,555,695

รวมแผนงานงบกลาง

658,057.3

872,542.5

3,460,890.13

4,212,824

4,555,695

เงินชวยพิเศษ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

