
 



 

 

 

 

 

 

 



                                             
 
 
 

 
 

 
 
ส่วนที่  1 

 
 
ค ำแถลงงบประมำณรำยจ่ำย 

 
  หน้ำ 
1/4-4/4 

   
ส่วนที่  2 เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 1/9-9/9 
   
 รำยละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  
 รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 1/3-3/3 
 รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ 1/3-3/3 
 รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 1/64-64/64 
 รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยตำมแผนงำน 1-92 
   
 ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 

 แผนงานงบกลาง  (หน้า 1-2) 
  
ด้ำนบริหำรทั่วไป 

 

 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    
-งานบริหารทั่วไป  (หน้า 3-14) 
-งานวางแผนสถิตและวิชาการ (หน้า 15-17) 
-งานบริหารงานคลัง (หน้า 18-22 ) 

 

 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน    
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (หน้า 23-30) 
 

 

 ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
 แผนงำนกำรศึกษำ    

-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (หน้า 31-33) 
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (หน้า 34-48) 

 

 แผนงำนสำธำรณสุข   
-งานบริหารทั่วไป (หน้า 49-51) 
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (หน้า 52-66) 

 

 แผนงำนสังคมสงเครำะห์   
-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  (หน้า 67) 
 

 

   

สารบัญ 



แผนงำนเคหะและชุมชน   
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (หน้า68-72) 
-งานไฟฟ้าและถนน (หน้า 73-75) 
-งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (หน้า 76-78) 
-งานบ าบัดน  าเสีย (หน้า 79) 

 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (หน้า 80-82) 

 

 แผนงำนกำรศำสนำและวัฒนธรรมและนันทนำกำร   
-งานกฬีาและนันทนาการ (หน้า 83) 
-งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (หน้า 84-89) 
 

 

 ด้ำนเศรษฐกิจ  
 แผนงำนกำรพำณิชย์   

-งานโรงฆ่าสัตว์ (หน้า 90-91) 
 

 

 ส่วนที่  3  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

 

             รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร                      

         งบเฉพำะกำรสถำนธนำนุบำล 
 

                        รายละเอียดประมาณการรายรับ 1  
                        รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1 - 8 

 

                     งบเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 
 

                        รายละเอียดประมาณการรายรับ 1 
                        รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1 - 2 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบำลต ำบลจอมทอง 

อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
      

 



จ ำนวน 3,654,201.58
จ ำนวน 1,240,585.60
จ ำนวน 394,003.41
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 187,857.00
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 31,948,426.35
จ ำนวน 47,519,889.35

จ ำนวน 21,782,681.86
จ ำนวน 23,385,459.00
จ ำนวน 12,720,991.94
จ ำนวน 892,570.00
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 4,986,000.00งบเงินอุดหนุน บำท

งบลงทุน บำท
งบรำยจ่ำยอื่น บำท

งบบุคลำกร บำท
งบด ำเนินงำน บำท

(2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 968,726.54 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 63,767,702.80 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง บำท

หมวดภำษีจัดสรร บำท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป บำท

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด บำท
หมวดรำยได้จำกทุน บำท

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 8 โครงกำร รวม 1,823,432.00 บำท
1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2561
(1) รำยรับจริง จ ำนวน 84,944,963.29 บำท ประกอบด้วย

1.1.4 รำยกำรทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 
บำท

1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะ
กำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 80,235,860.69 บำท

หมวดภำษีอำกร บำท

ค าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลจอมทอง
              บัดนี้ถึงเวลำทีค่ณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลจอมทอง จะได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทองอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสนี้ คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทองจึงขอชี้แจง
ให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 67,026,360.00 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 28,261,434.34 บำท



จ ำนวน 1,460,875.66
จ ำนวน 792,734.46
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 1,545,269.73
จ ำนวน 314,404.20
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 2,636,359.66
จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 5,776,624.62
จ ำนวน 2,395,346.58
จ ำนวน 3,381,278.04
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 37,974,114.15
จ ำนวน 0.00
จ ำนวน 27.87
จ ำนวน 51,087,100.00

เงินฝำกธนำคำร บำท
ทรัพย์รับจ ำน ำ บำท

กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ บำท
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล บำท

เงินสะสม บำท
ทุนส ำรองเงินสะสม บำท

รำยจ่ำยจริง บำท
ก ำไรสะสม บำท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2561

รำยรับจริง บำท

เงินฝำกธนำคำร บำท
ทรัพย์รับจ ำน ำ บำท

กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ บำท
ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล บำท

เงินสะสม บำท
ทุนส ำรองเงินสะสม บำท

รำยจ่ำยจริง บำท
ก ำไรสะสม บำท

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที ่31 กรกฎำคม พ.ศ.2561
รำยรับจริง บำท

(6) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 0.00 บำท
3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา   กิจการกิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง

(4) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินอุดหนุนทีรั่ฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 956,726.54 บำท
(5) รำยจ่ำยทีจ่่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 1,628,450.00 บำท



2.1  รายรับ
รายรับจริง ปี  2560

3,431,209.66
1,813,343.75

906,253.36
814,708.01
166,668.00

7,132,182.78

36,488,119.61
36,488,119.61

46,337,213.14
46,337,213.14
89,957,515.53

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,358,000.00 3,625,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,409,900.00 1,463,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 700,000.00 700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 810,000.00 1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 226,700.00 230,000.00

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 6,504,600.00 7,218,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหมวดภาษีจัดสรร 32,700,000.00 34,930,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

32,700,000.00 34,930,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

รวม 85,204,600.00 95,648,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 46,000,000.00 53,500,000.00
รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
46,000,000.00 53,500,000.00



รายจ่ายจริงปี 
2560

ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

งบกลาง 25,406,006.61 27,128,121.00 29,904,009.00
งบบุคลากร 26,417,779.00 30,875,200.00 32,470,428.00
งบด าเนินงาน 17,306,667.68 19,041,679.00 20,543,138.00
งบลงทุน 7,624,601.67 1,589,100.00 5,207,425.00
งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00
งบเงินอุดหนุน 5,537,680.00 6,560,500.00 7,513,000.00

82,292,734.96 85,204,600.00 95,648,000.00
82,292,734.96 85,204,600.00 95,648,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



บันทึกหลักการและเหตผุล

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 95,648,000

แผนงานการพาณิชย์ 623,340
ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 29,904,009

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,270,000

ดา้นการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข 3,937,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,000
แผนงานเคหะและชุมชน 13,019,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,478,725
ดา้นบริการชมุชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 23,239,018

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 19,714,128

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลต าบลจอมทอง

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 

แยกตำมแผนงำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



29,904,009
29,904,009
29,904,009

9,407,548 3,969,780 14,858,128
2,848,320 0 2,848,320
6,559,228 3,969,780 12,009,808
3,350,000 673,000 4,259,000

455,000 178,000 688,000
1,274,000 345,000 1,769,000

521,000 150,000 702,000
1,100,000 0 1,100,000
307,600 91,400 399,000
257,600 91,400 349,000
50,000 0 50,000

0 0 10,000
0 0 10,000

188,000 0 188,000
188,000 0 188,000

13,253,148 4,734,180 19,714,128

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลจอมทอง

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

รวม

รวม

งบกลาง 29,904,009
    งบกลาง 29,904,009

29,904,009

แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

1,726,800

    รายจ่ายอื่น 10,000
งบเงนิอุดหนุน 0
    เงินอุดหนุน 0

    ค่าครุภณัฑ์ 0
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0
งบรายจ่ายอ่ืน 10,000

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งาน
งานบรหิารทั่วไป

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

    ค่าวสัดุ 31,000
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทนุ 0

งบด าเนินงาน 236,000
    ค่าตอบแทน 55,000
    ค่าใช้สอย 150,000

งานบรหิารงาน
คลัง

รวมงบ

งบบคุลากร 1,480,800
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,480,800



1,617,400
1,617,400
1,142,000

47,000
815,000
280,000
654,325
281,325
373,000
65,000
65,000

3,478,725

1,605,420 7,616,880
1,605,420 7,616,880
138,000 8,940,838

2,000 12,000
105,000 4,800,410
31,000 3,933,428

0 195,000
0 341,300
0 191,300
0 150,000
0 6,340,000
0 6,340,000

1,743,420 23,239,018

รวม

รวม 21,495,598

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 150,000
งบเงนิอุดหนุน 6,340,000
    เงินอุดหนุน 6,340,000

    ค่าสาธารณูปโภค 195,000
งบลงทนุ 341,300
    ค่าครุภณัฑ์ 191,300

    ค่าตอบแทน 10,000
    ค่าใช้สอย 4,695,410
    ค่าวสัดุ 3,902,428

งบบคุลากร 6,011,460
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,011,460
งบด าเนินงาน 8,802,838

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรยีนและ

ประถมศึกษา
รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 65,000
    เงินอุดหนุน 65,000

3,478,725

งบลงทนุ 654,325
    ค่าครุภณัฑ์ 281,325
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 373,000

    ค่าตอบแทน 47,000
    ค่าใช้สอย 815,000
    ค่าวสัดุ 280,000

งบบคุลากร 1,617,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,617,400
งบด าเนินงาน 1,142,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน งานปอ้งกันภยั
ฝ่ายพลเรอืนและ

ระงบัอัคคีภยั
รวมงบ



1,341,720 1,890,360
1,341,720 1,890,360
461,300 1,288,300

67,800 109,800
330,000 1,025,000
63,500 153,500
20,000 428,800
20,000 93,800

0 335,000
0 330,000
0 330,000

1,823,020 3,937,460

12,000
12,000
12,000

3,085,320 3,175,000 0 6,260,320
3,085,320 3,175,000 0 6,260,320
2,055,000 1,340,000 100,000 3,595,000

190,000 110,000 0 300,000
970,000 650,000 100,000 1,820,000
595,000 570,000 0 1,165,000
300,000 10,000 0 310,000
41,000 120,000 0 3,164,000
41,000 120,000 0 161,000

0 0 0 3,003,000
5,181,320 4,635,000 100,000 13,019,320

รวม

รวม

    ค่าครุภณัฑ์ 0
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 3,003,000

3,103,000

    ค่าวสัดุ 0
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทนุ 3,003,000

งบด าเนินงาน 100,000
    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 100,000

รวมงบ

งบบคุลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏกูิล

งานบ าบดัน  า
เสีย

งบด าเนินงาน 12,000
    ค่าใช้สอย 12,000

รวม 12,000

2,114,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์
รวมงบ

    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 335,000
งบเงนิอุดหนุน 330,000
    เงินอุดหนุน 330,000

    ค่าวสัดุ 90,000
งบลงทนุ 408,800
    ค่าครุภณัฑ์ 73,800

งบด าเนินงาน 827,000
    ค่าตอบแทน 42,000
    ค่าใช้สอย 695,000

รวมงบ

งบบคุลากร 548,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 548,640

แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบรหิารทั่วไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานบรกิาร
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน



450,000
450,000
450,000

200,000 680,000
200,000 680,000

0 590,000
0 590,000

200,000 1,270,000

227,340
227,340
176,000

26,000
5,000

112,000
33,000

220,000
20,000

200,000
623,340รวม 623,340

รวม

งบลงทนุ 220,000
    ค่าครุภณัฑ์ 20,000
    ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 200,000

    ค่าใช้สอย 5,000
    ค่าวสัดุ 112,000
    ค่าสาธารณูปโภค 33,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 227,340
งบด าเนินงาน 176,000
    ค่าตอบแทน 26,000

แผนงานการพาณชิย์

งาน
งานโรงฆ่าสัตว์ รวมงบ

งบบคุลากร 227,340

งบเงนิอุดหนุน 590,000
    เงินอุดหนุน 590,000

รวม 1,070,000

รวมงบ

งบด าเนินงาน 480,000
    ค่าใช้สอย 480,000

    ค่าใช้สอย 450,000
450,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวมงบ

งบด าเนินงาน 450,000



          1,331,532          1,344,172
          1,060,000          1,267,180
          1,488,800          2,573,800
              90,000            527,180
              69,600            159,900
          5,045,800          5,045,800
         9,086,032       10,918,032

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)             207,180

หมวดค่าครภุณัฑ์              90,000
หมวดรายจ่ายอ่ืน                    -   

รวม         1,832,000

แผนงาน

หมวดสาธารณปูโภค
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ          1,085,000

            437,180

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณชิย์

งานสถานธนานุ
บาล

งานกิจการประปา รวม

หมวดงบกลาง              12,640



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบำลต ำบลจอมทอง 
อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

        

 



ยอดรวม

19,714,128
3,478,725

23,239,018
3,937,460

12,000
13,019,320

450,000
1,270,000

623,340

29,904,009
95,648,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น

แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นบริหารทัว่ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 106,566,032 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 95,648,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลจอมทอง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รำยงำน 

ประมำณกำรรำยรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป ี2559 ป ี2560

2,383,031.81 2,519,327.51 8.87
51,043.50 50,578.95 -16.67

769,885.00 797,043.20 6.41
60,000.00 64,260.00 10.00

3,263,960.31 3,431,209.66

90,000.00 96,390.00 0.00
18,000.00 19,278.00 100.00
3,181.60 3,589.00 100.00

11,015.00 8,770.00 483.33
765,290.00 898,600.00 -3.85
249,200.00 281,800.00 7.69

23,800.00 32,750.00 0.00

12,200.00 7,800.00 -12.50

6,930.00 6,050.00 -13.04
2,790.00 2,520.00 0.00

0.00 0.00 -100.00
35,900.00 124,400.00 0.00
3,080.00 720.00 0.00
8,291.50 215,579.75 350.00

อ ำเภอ จอมทอง  จังหวดัเชียงใหม่
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รายงานประมาณการรายรบั

ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2562
เทศบำลต ำบลจอมทอง

หมวดภาษีอากร

รายรบัจรงิ ประมาณการ
ป ี2558 ป ี2561 ยอดต่าง (%) ป ี2562

     ภำษบี ำรุงทอ้งที่ 50,168.55 48,000.00 % 40,000.00
     ภำษโีรงเรือนและที่ดิน 2,338,613.87 2,480,000.00 % 2,700,000.00

     อำกรกำรฆ่ำสัตว์ 62,000.00 50,000.00 % 55,000.00
     ภำษปีำ้ย 698,270.50 780,000.00 % 830,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต
รวมหมวดภาษีอากร 3,149,052.92 3,358,000.00 3,625,000.00

     ค่ำธรรมเนียมโรงพกัสัตว์ 18,000.00 5,000.00 % 10,000.00
     ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 93,600.00 90,000.00 % 90,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 9,189.00 6,000.00 % 35,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 5,354.40 3,500.00 % 7,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏกิูล 255,800.00 260,000.00 % 280,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 761,230.00 780,000.00 % 750,000.00

     ค่ำธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพื่อกำร
โฆษณำ

5,700.00 8,000.00 % 7,000.00

     ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

20,400.00 30,000.00 % 30,000.00

     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพำณิชย์ 2,380.00 3,000.00 % 3,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนรำษฎร 7,870.00 6,900.00 % 6,000.00

     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 84,750.00 100,000.00 % 100,000.00
     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 530.00 500.00 % 0.00

     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 120,972.20 10,000.00 % 45,000.00
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 1,330.00 2,000.00 % 2,000.00
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95,600.00 98,300.00 -5.88

0.00 0.00 -100.00

16,500.00 14,500.00 -3.45
1,220.00 1,372.00 0.00
1,195.00 925.00 -33.33

0.00 0.00 0.00
1,344,193.10 1,813,343.75

773,339.03 906,003.36 0.00
0.00 250.00 0.00

773,339.03 906,253.36

422,088.30 814,708.01 48.15
422,088.30 814,708.01

0.09 0.00 0.00
26,700.00 11,000.00 12.36

283,199.58 155,668.00 0.00
309,899.67 166,668.00

522,180.82 1,020,596.38 75.44
20,471,479.73 20,803,515.64 2.56
4,813,887.39 4,754,312.86 4.44

611,844.49 695,680.97 25.00
2,019,627.99 2,016,777.32 -100.00
4,344,236.45 4,860,196.11 66.67

71,227.65 82,556.85 40.00

     ค่ำใบอนุญำตจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร

0.00 1,000.00 % 0.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เปน็อันตรำยต่อ
สุขภำพ

60,250.00 85,000.00 % 80,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 1,400.00 2,000.00 % 2,000.00
     ค่ำใบอนุญำตใหต้ั้งตลำดเอกชน 14,500.00 14,500.00 % 14,000.00

     ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 770.00 1,000.00 % 1,000.00
     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 765.00 1,500.00 % 1,000.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 1,464,790.60 1,409,900.00 1,463,000.00

     เงินปนัผลหรือเงินรำงวลัต่ำงๆ 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 1,113,981.23 700,000.00 % 700,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์
รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 1,113,981.23 700,000.00 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 0.00 810,000.00 1,200,000.00
     เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 0.00 810,000.00 % 1,200,000.00

     เงินที่มีผู้อุทศิให้ 0.00 0.00 % 0.00
หมวดรายได้เบด็เตล็ด

     รำยได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 297,399.66 200,000.00 % 200,000.00
     ค่ำขำยแบบแปลน 83,300.00 26,700.00 % 30,000.00

หมวดภาษีจัดสรร
รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 380,699.66 226,700.00 230,000.00

     ภำษมีูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 19,583,695.92 19,500,000.00 % 20,000,000.00
     ภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 1,010,218.22 570,000.00 % 1,000,000.00

     ภำษธีรุกิจเฉพำะ 593,744.89 480,000.00 % 600,000.00
     ภำษมีูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,795,875.57 4,500,000.00 % 4,700,000.00

     ภำษสีรรพสำมิต 3,609,029.50 3,600,000.00 % 6,000,000.00
     ภำษสุีรำ 2,095,243.09 1,900,000.00 % 0.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 53,062.22 50,000.00 % 70,000.00
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69,404.55 63,107.48 -40.00

1,558,955.00 2,191,376.00 25.00

34,482,844.07 36,488,119.61

18,916,288.00 46,337,213.14 16.30

18,916,288.00 46,337,213.14
59,512,612.48 89,957,515.53

     ค่ำภำคหลวงปโิตรเลียม 118,275.02 100,000.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 33,793,934.05 32,700,000.00 34,930,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธแิละนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ที่ดิน

1,934,789.62 2,000,000.00 % 2,500,000.00

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ

20,459,026.00 46,000,000.00 % 53,500,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

รวมทกุหมวด 60,361,484.46 85,204,600.00 95,648,000.00
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 20,459,026.00 46,000,000.00 53,500,000.00
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รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

เทศบาลต าบลจอมทอง
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 3,625,000

ภำษีโรงเรือนและทีดิ่น 2,700,000

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 95,648,000   บาท  แยกเป็น

ภำษีป้ำย 830,000
ประมำณกำรตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยต้องช ำระภำษี
อำกรกำรฆำ่สัตว์ 55,000

ประมำณกำรตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยต้องช ำระภำษี
ภำษีบ ำรุงท้องที่ 40,000
ประมำณกำรตำมจ ำนวนผู้อยู่ในข่ำยต้องช ำระภำษี

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 10,000
ประมำณกำรสูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ

ประมำณกำรสูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,463,000

ค่ำธรรมเนียมโรงฆำ่สัตว์ 90,000

ประมำณกำรสูงขึ้นจำกรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 750,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 7,000
ประมำณกำรสูงขึ้นจำกปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 35,000

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิวเพือ่กำร
โฆษณำ

7,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก็บขนอุจจำระหรือส่ิงปฏิกูล 280,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งสถำนทีจ่ ำหน่ำย
อำหำรหรือสะสมอำหำร

30,000
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จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 100,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร 6,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์ 3,000

ประมำณกำรสูงขึ้นปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ

80,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำปีทีผ่่ำนมำ

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยสำธำรณสุข 2,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 45,000

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เคร่ืองขยำยเสียง 1,000
ประมำณกำรสูงกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตให้ต้ังตลำดเอกชน 14,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร 2,000

ดอกเบีย้ 700,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,200,000

ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ 1,000
ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 700,000

ค่ำขำยแบบแปลน 30,000
ประมำณกำรสูงขึ้นกว่ำปีทีผ่่ำนมำ
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 200,000

เงินช่วยเหลือจำกสถำนธนำนุบำล 1,200,000
ประมำณกำรสูงขึ้นจำกรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 230,000

ประมำณกำรเท่ำกับปีทีผ่่ำนมำ
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รวม บาท
จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท

จ ำนวน บำท
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รวม บาท
จ ำนวน บำท

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 1,000,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 20,000,000

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร 34,930,000

ประมำณกำรสูงขึ้นจำกปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต 6,000,000

ประมำณกำรสูงกว่ำปีทีผ่่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 4,700,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ

53,500,000
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจ
ถ่ำยโอนเลือกท ำ  ประมำณกำรเพิม่ขึ้นจำกรำยรับจริงป ี2560 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ ว 
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมำณกำรสูงขึ้นจำกรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 53,500,000

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 60,000
ประมำณกำรต่ ำกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย
ทีดิ่น

2,500,000

ประมำณกำรสูงกว่ำรำยรับจริงของปีทีผ่่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 70,000
ประมำณกำรสูงขึ้นจำกปีทีผ่่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 535,680 535,680 579,622 725,760 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 126,000 126,000 137,612 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 126,000 126,000 137,612 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,521,845 1,434,240 8.43 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,550,240 2,550,240 2,584,051 2,727,360 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,462,800 5,051,897 4,722,740 4,506,880 9.55 % 4,937,088

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 205,063 218,196 220,238 180,000 21.33 % 218,400

เงินประจําตําแหนง 243,600 283,200 296,400 258,000 14.88 % 296,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลจอมทอง
อําเภอจอมทอง    จังหวัดเชียงใหม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

คาจ้างลูกจ้างประจํา 164,340 215,120 220,020 232,000 -5.14 % 220,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 464,360 957,960 969,120 897,850 -9.3 % 814,360

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 167,135 106,860 100,710 80,000 -8.88 % 72,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,707,298 6,833,233 6,529,228 6,154,730 6,559,228
รวมงบบุคลากร 8,257,538 9,383,473 9,113,279 8,882,090 9,407,548

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

27,654 33,108 44,300 68,000 -11.76 % 60,000

คาเบี้ยประชุม 8,120 9,744 14,616 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 220,000 374,500 336,856 305,000 4.92 % 320,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 21,615.25 35,440.25 63,720 65,000 -7.69 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 277,389.25 452,792.25 459,492 458,000 455,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,315.2 79,492.47 92,876.72 160,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 130,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 116,376 86,480 170,560 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายการดําเนินการตามแนวนโยบาย
ของอําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล 

0 0 16,560 0 0 % 0

2.โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย/วัน
เทศบาล 

0 0 5,270 0 0 % 0

3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ที่
ปรึกษาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาลพนักงานลูกจ้าง  พนักงาน
จ้างเทศบาล

0 0 1,087,630 0 0 % 0

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยข้อมูล
ขาวสารองคกรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ศูนยประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอําเภอจอม
ทอง  

0 0 35,000 0 0 % 0

8.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

0 0 240,865.5 0 0 % 0

คาของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 3,000 -66.67 % 1,000

คาใช้จายการดําเนนิการตามแนวนโยบาย
ของอําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล

0 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายการดําเนินการตามแนวนโยบาย
ของอําเภอ/จังหวัด/รัฐบาล

9,814 7,590 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

คาใช้จายโครงการจัดทําระบบคลังข้อมูล 
หนังสือราชการแบบดิจิตอลไฟล สําหรับใช้
ในงานบริหารและการให้บริการข้อมูล

0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเข้ารวมโครงการมหกรรม
ผ้าฝายทอมือและของดีอําเภอจอมทอง

50,000 50,000 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งและ
สนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท

0 0 0 0 100 % 800,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 169,255.05 0 300,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

239,911.55 0 0 0 0 % 0

คาพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย/วัน
เทศบาล

0 8,005 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 19,195 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ที่ปรึกษา
เทศบาล สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง 
พนักงานจ้างเทศบาล

213,583 0 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ที่ปรึกษา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
เทศบาล ฯลฯ

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ที่ปรึกษา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล

0 36,491.55 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ที่ปรึกษา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศ
บาลฯลฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 63,736.85 89,732.4 116,090.61 93,000 -46.24 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 745,931.6 527,046.47 1,764,852.83 694,000 1,274,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 258,740.05 235,980 444,730 290,000 -31.03 % 200,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 34,999 25,628 10,418 16,000 25 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,151 45,770 94,276 60,400 -33.77 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,170 20,600 42,300 12,000 -16.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 212,833.4 168,617.7 199,992.8 220,000 -9.09 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร 53,040 79,825 133,520 72,000 -30.56 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 4,200 0 0 % 0
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วัสดุอื่น 3,750 0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 618,683.45 576,420.7 929,436.8 670,400 521,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 676,158.81 666,146.9 798,145.57 910,000 -12.09 % 800,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 36,030.79 38,136.34 42,527.96 75,500 32.45 % 100,000

คาบริการโทรศัพท 75,793.42 70,874.64 61,070.75 80,000 0 % 80,000

คาบริการไปรษณีย 49,842 37,203 27,536 60,000 -33.33 % 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,035.63 58,807.2 73,678.48 104,500 -23.44 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 897,860.65 871,168.08 1,002,958.76 1,230,000 1,100,000
รวมงบดําเนินงาน 2,539,864.95 2,427,427.5 4,156,740.39 3,052,400 3,350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง  จํานวน 3 ชุด 0 0 5,700 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 0 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค จํานวน 100 
ตัว  โครงเหล็กขนาดไมน้อยกวา 6 หุน หนา
ไมน้อยกวา 1 มม. ชุบโครเมียมเบาะหุ้ม
หนังเทียม

0 41,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกระจก 0 0 0 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ : 29/8/2563  10:55:39 หน้า : 6/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 16 นิ้ว 
กําลังไฟ 65 วัตต จํานวน 8 เครื่อง

0 6,320 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บี
ทียู  จํานวน 2 เครื่อง

0 0 32,000 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้า-ออก

0 0 0 0 100 % 9,700

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน ขนาด 47x42x98  
เซนติเมตร จํานวน 12 ตัวๆ ละ 700 บาท

0 0 0 8,400 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ระดับผู้บริหาร 0 0 0 3,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร  จํานวน  
1  เครื่อง

0 0 0 13,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา สงเอกสารได้ครั้งละ 20 แผน 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อตู้สาขาพร้อมอุปกรณและคาติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 0 100 % 72,000

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 0 0 0 6,700 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมบูชาไม้สัก หม 9 จํานวน 1 ชุด 0 0 8,300 0 0 % 0

จัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 
1,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง

0 0 0 0 100 % 8,700

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกระจก  จํานวน 2 ชุด 0 0 9,000 0 0 % 0
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ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 4 ตุ 0 0 22,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 5,500

โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตัว 0 0 17,200 0 0 % 0

โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว 0 0 6,700 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องมืออัตโนมัติ กําลังไฟฟา 
1800 วัตต จํานวน 5 เครื่อง

0 22,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบไมคคพร้อม
เครื่องรับสงสัญญาณ จํานวน 2 ชุด

0 11,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อม
อุปกรณ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล     

0 0 0 60,800 -100 % 0

จัดซื้อตู้ลําโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด

0 0 18,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติเดียโปรเจคเตอร  จํานวน  
1  เครื่อง

0 0 0 26,000 -100 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ  ชนิดมอเตอรไฟฟา  
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว  จํานวน  1  
จอ

0 0 0 20,000 -100 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง  
ตัวเครื่องและถังบรรจุน้ําด้านในทําด้ส
ยสแตนเลสปลอดภัยจากสารตะกั่ว แรงดัน
ไฟฟา 220 โวลท

0 6,580 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 0 9,400 -100 % 0

ผ้ามานประตู กว้างขนาด 0.85 เมตร ยาว
ขนาด 2.00 เมตร  พร้อมอุปกรณติดตั้งราง
ดึง  จํานวน 2 ชุด

0 0 1,700 0 0 % 0

ผ้ามานหน้าตาง กว้างขนาด 2.75 เมตร ยาว
ขนาด 1.70เมตร  พร้อมอุปกรณติดตั้งราง
ดึง  จํานวน 14 ชุด

0 0 30,030 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)   ราคา 
16,000 บาท

0 0 0 16,000 -100 % 0

1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)    ราคา    3,300   
บาท

0 0 3,300 0 0 % 0

1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 18.5 นิ้ว)

0 21,900 0 0 0 % 0
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1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไมน้อยกวา 18 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

15,000 0 0 0 0 % 0

2.  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA    
ราคา 3,200   บาท

0 0 2,890 0 0 % 0

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี 
แบบ Network     ราคา   12,000   บาท

0 0 0 12,000 -100 % 0

2.เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 3,300 0 0 0 % 0

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง

6,200 0 0 0 0 % 0

3.  เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท

0 0 0 21,000 -100 % 0

3.เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 1,590 0 0 0 % 0

3.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง

2,400 0 0 0 0 % 0

4.  โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรที่ใช้
สําหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร  
 จํานวน   240,800   บาท

0 0 0 240,800 -100 % 0

เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 0 0 0 0 100 % 5,700
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เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800  VA จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 2,500 -100 % 0

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1

0 0 0 0 100 % 18,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 34,900 0 0 66,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 58,500 114,990 162,820 526,500 257,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 443,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 27,100 24,500 5,200 861.54 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 27,100 24,500 448,200 50,000
รวมงบลงทุน 58,500 142,090 187,320 974,700 307,600

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 35,000 35,000 0 35,000 -100 % 0

อุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 35,000
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เงินอุดหนุนสวนราชการ 148,000 165,000 105,000 165,000 -100 % 0

อุดหนุนสววนราชการ 0 0 0 0 100 % 153,000

รวมเงินอุดหนุน 183,000 200,000 105,000 200,000 188,000
รวมงบเงินอุดหนุน 183,000 200,000 105,000 200,000 188,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,038,902.95 12,152,990.5 13,562,339.39 13,109,190 13,253,148
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,026,215 1,175,799 1,102,656 1,020,280 38.08 % 1,408,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 36,000 36,000 36,000 61,500 -12.2 % 54,000

เงินประจําตําแหนง 0 13,500 18,000 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,062,215 1,225,299 1,156,656 1,099,780 1,480,800
รวมงบบุคลากร 1,062,215 1,225,299 1,156,656 1,099,780 1,480,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 680 0 4,720 5,000 -40 % 3,000

คาเชาบ้าน 21,600 33,500 42,000 42,000 0 % 42,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,144 12,140 7,950 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 29,424 45,640 54,670 57,000 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 151,695 46,965 79,790 107,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดทําและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล

0 0 0 5,000 -100 % 0

2.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 20,000 -100 % 0

2.โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

0 0 1,280 0 0 % 0

3.โครงการท้องถิ่นสีขาวตอต้านการทุจริต 0 0 0 15,000 -100 % 0

4.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

0 0 0 10,000 -100 % 0

4.โครงการท้องถิ่นสีขาวตอต้านการทุจริต 0 0 18,510 0 0 % 0

5.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร

0 0 6,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

18,622 5,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําและติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาล

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการท้องถิ่นสีขาวตอต้านการทุจริต 18,999 17,270 0 0 100 % 15,000

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ ABC 0 12,530 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา
ผนชุมชน

0 39,835 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

50,102 0 0 0 0 % 0

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับการกอสร้างฟารมไกไขพั  ในพื้นที่
หมูที่ 3 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม  เทศบาลตําบลจอมทอง

10,108 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 249,526 121,800 106,280 157,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 -80 % 1,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000 31,000
รวมงบดําเนินงาน 278,950 167,440 160,950 254,000 236,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อระบบติดตั้งเสียงประชาสัมพันธภาย
ในเทศบาลพร้อมอุปกรณติดตั้ง

0 45,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนสเดียว
พร้อมแฟลช จํานวน 1 ชุด 

45,500.01 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

  3.จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 
VA  ราคา 2,800  บาท    จํานวน  1  
เครื่อง 

0 0 0 2,800 -100 % 0

วันที่พิมพ : 29/8/2563  10:55:39 หน้า : 15/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) ราคา เครื่องละ   22,000  บาท  
จํานวน  1  เครื่อง   

0 0 0 22,000 -100 % 0

2.จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED สี แบบ Network   จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,500.01 45,000 0 36,800 0
รวมงบลงทุน 45,500.01 45,000 0 36,800 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือสิ่งกอสร้าง

0 0 0 3,000 -100 % 0

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 3,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 3,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,386,665.01 1,437,739 1,317,606 1,393,580 1,726,800
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,842,159 1,999,110 2,095,875 2,407,475 11.49 % 2,684,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 67,200 94,200 103,200 103,200 0 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 414,330 450,460 462,660 487,620 5 % 511,980

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 277,320 298,680 310,800 552,520 4.84 % 579,240

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 41,520 20,160 10,060 26,500 -9.43 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,709,729 2,929,810 3,049,795 3,644,515 3,969,780
รวมงบบุคลากร 2,709,729 2,929,810 3,049,795 3,644,515 3,969,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

6,800 2,000 3,200 20,000 200 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 38,900 21,580 39,620 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 39,000 45,500 41,500 78,000 0 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,054 25,031.75 20,133.25 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 108,754 94,111.75 104,453.25 138,000 178,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 34,922.35 124,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี 0 0 0 10,000 -100 % 0

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีภาษี

0 0 2,730 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 0 0 120,000 -100 % 0

3.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร       

0 0 50,100 70,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

39,530 146,351.06 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 79,257 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี 2,100 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

0 38,000 0 0 100 % 250,000
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

0 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,150 15,231.78 5,880 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 56,780 199,582.84 172,889.35 334,000 345,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 75,086.05 55,408.05 68,292.8 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,410 1,624 5,604 5,000 -40 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,568.3 3,856.98 4,895.18 5,000 -20 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร 42,235 47,010 58,780 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 125,299.35 107,899.03 137,571.98 153,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 290,833.35 401,593.62 414,914.58 625,000 673,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไมน้อยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 33,000 บาท

0 61,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 2,400 0 0 0 % 0
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จัดซื้อตู้เก็บระวางที่ดิน ขนาดกว้าง 85 ซม. 
ยาว 120 ซม. สูง 132.5 ซม.  จํานวน 1 ตู้  

9,000 0 0 0 0 % 0

โทรศัพทสํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
1,400  บาท

0 0 0 0 100 % 2,800

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.จัดซื้อรถจักรยานยนต  ขนาด 110  ซีซี  
แบบเกียรธรรมดา  จํานวน 1 คัน

0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป  จํานวน 1 เครื่อง 9,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว)     
                                                     
                                 

0 0 0 30,000 -100 % 0

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง                       

0 0 0 1,600 -100 % 0

3.  เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3      

0 0 0 7,900 -100 % 0

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA           
                                     

0 0 0 5,800 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network

0 0 0 0 100 % 7,900

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA เครื่องละ 
3,100 บาท จํานวน 9 เครื่อง

0 14,310 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 0 0 0 0 100 % 5,900

จัดซื้อคอมพิวเตอรแท็บเล็ต จํานวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท

0 0 0 0 100 % 42,000

จัดซื้อจอภาพแบบ LED  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,500 77,710 38,000 45,300 91,400
รวมงบลงทุน 18,500 77,710 38,000 45,300 91,400

รวมงานบริหารงานคลัง 3,019,062.35 3,409,113.62 3,502,709.58 4,314,815 4,734,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 15,444,630.31 16,999,843.12 18,382,654.97 18,817,585 19,714,128

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 157,338 186,294 196,560 211,840 5.36 % 223,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 3,190 0 0 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 441,030 477,920 490,620 522,420 5.55 % 551,400
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 386,000 738,920 747,360 768,480 -0.61 % 763,800

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 23,500 91,860 86,760 84,000 -5.95 % 79,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,011,058 1,494,994 1,521,300 1,586,740 1,617,400
รวมงบบุคลากร 1,011,058 1,494,994 1,521,300 1,586,740 1,617,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 28,420 5.56 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 53,420 47,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 121,500 488,089 540,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 540,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการปองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 0 0 0 12,000 -100 % 0

2.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลปีใหม

0 0 0 7,080 -100 % 0

3.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต

0 0 0 8,200 -100 % 0
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4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถาน
ประกอบการ

0 0 0 20,000 -100 % 0

5.โครงการอบรม/ฝึกซ้อม/ทบทวนแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 20,000 -100 % 0

6. โครงการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว แผนดิน
ไหว ฯลฯ 

0 0 0 20,000 -100 % 0

8. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 56,300 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

24,000 3,766 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 8,400 0 0 % 0

โครงการปองกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปองกัน  แก้ไข ปัญหายาเสพติด 0 0 13,680 0 0 % 0

โครงการปองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 91,353 104,570 0 0 0 % 0

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
เทศกาลปีใหม

19,040 19,920 19,425 0 100 % 5,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต

11,080 19,455 24,864 0 100 % 5,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบ
การ

22,710.3 28,736.2 0 0 100 % 10,000

โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและ
ไฟปา

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการให้ความวงยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว แผนดินไหว ฯลฯ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรม/ฝึกซ้อม/ทบทวนแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

55,438.6 77,225 20,168.4 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,352.81 46,471 204,400 125,000 60 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 240,974.71 421,643.2 779,026.4 808,580 815,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,775 7,589 12,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 28,050 25,560 62,640 60,000 66.67 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 67,388.6 72,802 77,356.96 105,000 -4.76 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 45,900 45,000 11.11 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000 0 115,075 80,000 -75 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 125,213.6 105,951 313,371.96 300,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 366,188.31 527,594.2 1,092,398.36 1,162,000 1,142,000

วันที่พิมพ : 29/8/2563  10:55:39 หน้า : 24/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ    แยกสวน 
 ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไมน้อยกวา 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง  

0 30,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 40,200

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเครื่องยนตเรือ ขนาด 23 แรงม้า 
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 75,000 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตู้ชารตแบตเตอรี่ POLO HIGHER-
630 จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 6,350

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 7,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 15,000
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จัดซื้อแมแรงตะเฆ  ขนาด 3 ตัน  จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อบันไดสไลด  ขนาด 24  ฟุต  จํานวน 
1 อัน

0 0 0 0 100 % 4,775

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิดLED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 3,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

0 3,290 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 36,920 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,920 41,780 0 78,300 281,325
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงศูนยบริการประชาชนด้าน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 373,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 373,000
รวมงบลงทุน 36,920 41,780 0 78,300 654,325
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 30,000 30,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 15,000 65,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 15,000 65,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,414,166.31 2,094,368.2 2,643,698.36 2,842,040 3,478,725
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,414,166.31 2,094,368.2 2,643,698.36 2,842,040 3,478,725

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 697,583 530,901 675,060 1,004,805 22.51 % 1,231,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 540,900 213,800 198,000 216,000 0 % 216,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 24,000 22,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,432,883 903,101 1,029,460 1,379,205 1,605,420
รวมงบบุคลากร 1,432,883 903,101 1,029,460 1,379,205 1,605,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 48,000 48,000 48,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,702 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 53,702 48,000 48,000 48,000 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,625 1,526 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.  โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 43,140 -100 % 0

3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร           

0 0 0 58,932 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 30,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

175,544 88,834 119,133 0 0 % 0

โครงการเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านขวงเปา
เหนือ)

0 0 14,145 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 123,610.99 102,572 75,748.99 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการศึกษาเด็กเยาวชน 100,000 0 30,000 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาห้องสมุด
เทศบาล

0 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,880 2,600 5,200 2,000 400 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 403,034.99 198,631 245,752.99 104,072 105,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,035 29,066 21,975 15,000 -33.33 % 10,000

คาอาหารเสริม (นม) 2,102,669.81 2,081,682.1 2,197,894.8 2,738,250 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 500 770 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,831 1,073.4 1,091.5 58 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,430 8,880 19,120 21,220 -5.75 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,136,465.81 2,121,471.5 2,240,081.3 2,774,528 31,000
รวมงบดําเนินงาน 2,593,202.8 2,368,102.5 2,533,834.29 2,926,600 138,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน  1  ตัว 0 0 1,200 0 0 % 0

จัดชื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 
บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 32,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม  จํานวน 8 ตัว 0 0 3,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  ขนาด 
12,000 BTU

0 0 32,000 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ ขนาดกว้าง 28 
เซนติเมตร  ยาว 250 เซนติเมตร  สูง 165 
เซนติเมตร  จํานวน  3  อัน

0 0 9,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานทึบ  2  บาน  จํานวน 1 
ตู้

0 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะประชุม ยาว 1.80 เมตร  สูง 75 
เซนติเมตร ลึก 75  เซนติเมตร  จํานวน  3  
ตัว

0 0 5,400 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงานเหล็ก  4 ฟุต  จํานวน 1 
ตัว

0 0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 3,196 0 0 % 0
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ผ้ามาน ขนาด 1.00 X 2.05 เมตร  จํานวน  
1 บาน

0 0 1,000 0 0 % 0

มูลี่บังแสงแดด 50 มม. ขนาด 0.90 X 0.90 
เมตร  จํานวน  1 บาน

0 0 4,024 0 0 % 0

มูลี่บังแสงแดด 50 มม. ขนาด 1.40 X 1.40 
เมตร  จํานวน  6 บาน

0 0 16,932 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไมน้อยกวา 5 คิว
บิกฟุต

0 0 6,090 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน   1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท  

0 0 0 22,000 -100 % 0

2.เครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง   
ราคาเครื่องละ 3,300 บาท 

0 0 0 3,300 -100 % 0

3. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง ราคา 2,800บาท            

0 0 0 5,600 -100 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญาณไร้สาย 
(Access Point)

0 3,870 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED สี แบบ 
Network จํานวน 1 ชุด 

0 12,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ : 29/8/2563  10:55:40 หน้า : 31/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,870 124,242 50,900 0
รวมงบลงทุน 0 15,870 124,242 50,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 6,212,900 5,596,880 5,270,180 5,736,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 6,212,900 5,596,880 5,270,180 5,736,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 6,212,900 5,596,880 5,270,180 5,736,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,238,985.8 8,883,953.5 8,957,716.29 10,092,705 1,743,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 2,219,000 4,200,380 6.04 % 4,454,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 179,200 268,800 0 % 268,800

เงินวิทยฐานะ 0 0 193,200 329,800 6.97 % 352,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 16,380 359,363 590,400 567,720 47.73 % 838,680

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 36,000 84,000 80,000 21.2 % 96,960

เงินเดือนพนักงานถายโอน 0 0 175,330 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานถายโอน 0 0 33,600 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 16,380 395,363 3,474,730 5,446,700 6,011,460
รวมงบบุคลากร 16,380 395,363 3,474,730 5,446,700 6,011,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,661.2 174,759.62 1,148,378 1,291,580 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 1,300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 0 0 1,224,349 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 0 79,567.6 30,000 66.67 % 50,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 6,000 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันสําคัญ 0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาโรเงรียนเทศบาลขวงเปา
เหนือ

0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลจอมทอง

8,245 20,842 0 17,885 106.88 % 37,000

โครงการเปิดโลกวิชาการ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรวมประกวดทักษะทางวิชาการกับ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลจอม
ทอง 1 (ชุมชนบ้านขวงเปาเหนือ) เข้ารวม
การแขงขัน

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 1,945,884 0 100 % 2,983,410

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สงเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

6,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)

252,000 512,780 0 1,232,480 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลจอมทอง  

0 0 0 103,700 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

0 237,468 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมล้านนา 0 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,500 11,500 16,700 37,415 167.27 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 286,406.2 1,263,349.62 3,190,529.6 3,937,409 4,695,410
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,722 25,762 69,446 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 2,775 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,115 24,183 32,720 30,000 -33.33 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 65,082.56 81,438.76 384,879.56 555,700 568.96 % 3,717,428

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 5,000 500 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 665 11,818 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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วัสดุกีฬา 0 0 0 8,000 25 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 17,745 51,682 38,000 -21.05 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 107,919.56 149,793.76 553,320.56 781,700 3,902,428
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 65,108.54 150,000 -20 % 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 55,221.42 50,000 20 % 60,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 1,973.04 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 122,303 215,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 394,325.76 1,413,143.38 3,866,153.16 4,934,109 8,802,838

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม
น้อยกวา 16,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

0 64,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม
น้อยกวา 18,000 บีทียู จํานวน 8 เครื่อง

0 172,000 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม
น้อยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

0 53,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 56,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติผนัง 
(มีระบบฟอกแากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 0 100 % 21,000

เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาด
ความเร็วของแรงลมระดับสูงไมต่ํากวา 
1,000 ซีเอฟเอ็ม  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
55,000 บาท

0 0 0 0 100 % 110,000

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อบล็อคสตารท 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที)

0 7,790 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET 
Printer)

0 4,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 301,390 0 12,000 191,300

วันที่พิมพ : 29/8/2563  10:55:40 หน้า : 37/76



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาปรับปรุงระบบไฟฟาในโรงเรียน 0 0 391,998.53 0 0 % 0

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในโรงเรียน

0 0 495,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกั้นห้องเรียนและติดตั้งอลูมิเนียม 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 29,000 0 0 % 0

โครงการตอเติมที่ล้างจานพร้อมหลังคา 69,000 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกลอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 69,000 0 915,998.53 0 150,000
รวมงบลงทุน 69,000 301,390 915,998.53 12,000 341,300
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง 0 0 0 0 100 % 6,340,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 6,340,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 6,340,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 479,705.76 2,109,896.38 8,256,881.69 10,392,809 21,495,598
รวมแผนงานการศึกษา 10,718,691.56 10,993,849.88 17,214,597.98 20,485,514 23,239,018

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 766,600 858,508 882,780 933,520 13.52 % 1,059,720

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 808,600 900,508 924,780 975,520 1,341,720
รวมงบบุคลากร 808,600 900,508 924,780 975,520 1,341,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 16,800 0 10,000 -80 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 1,000 3,500 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,300 14,590 25,000 25,000 19.2 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 4,300 31,390 25,000 36,000 67,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

67,102 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 51,063 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักรฯ 

0 0 45,604 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรฯ  

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศํกยภาพผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหาร

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแกเยาวชน

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,800 3,950 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,902 55,013 45,604 55,000 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,266 34,815 44,376 51,000 -41.18 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 5,000 -50 % 2,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร 49,840 58,195 49,510 52,000 -42.31 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 98,106 93,010 93,886 113,000 63,500
รวมงบดําเนินงาน 172,308 179,413 164,490 204,000 461,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   จํานวน   4 ตู้ 
ๆ  ละ 5,500  บาท

0 0 0 22,000 -100 % 0

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  
จํานวน  1  เครื่อง    

0 0 0 40,200 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ จํานวน 
3 ชุดๆ ละ 2,500 บาท

0 0 0 7,500 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3 ตัวๆ ละ 4,300 
บาท

0 0 0 12,900 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภสพนิ่ง  จํานวน 1 เครื่อง 0 9,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานัก
งาน (จอขนาดไมน้อยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 
1 เครื่อง

15,000 0 0 0 0 % 0

1.จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED 
สี  แบบ Network   จํานวน  1  เครื่อง   

0 0 0 12,000 -100 % 0

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

3,100 0 0 0 0 % 0

3.จัซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง

2,400 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
18.5 นิ้ว)

0 21,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

0 3,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 1,590 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 20,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 20,500 36,590 0 114,600 20,000
รวมงบลงทุน 20,500 36,590 0 114,600 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,001,408 1,116,511 1,089,270 1,294,120 1,823,020
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 472,958 266,103 268,740 288,860 6.85 % 308,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 11,299 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 604,257 386,103 388,740 408,860 548,640
รวมงบบุคลากร 604,257 386,103 388,740 408,860 548,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 62,700 28,800 28,800 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,576 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 68,276 28,800 28,800 42,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 119,186 842,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 550,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 46,312.2 30,000 -100 % 0

10. โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแกเยาวชน

0 0 23,490 0 0 % 0

11.โครงการเฝาระวังและปองกันผลกระทบ
สุขภาพภาวะหมอกควันและไฟปา

0 0 20,960 0 0 % 0

2. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 1,000 -100 % 0

2.โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 19,940 0 0 % 0

3.  โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ 

0 0 0 35,000 -100 % 0

3.โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ

0 0 29,910 0 0 % 0

4.โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะ

0 0 50,717.5 0 0 % 0

5.โครงการจัดตั้งศูนยกระจายวัคซีนและแจ้ง
โรคระบาดประจําตําบล

0 0 2,640 0 0 % 0

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
กิจการด้านอาหาร    

0 0 0 20,000 -100 % 0
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7.โครงการสํารวจและพัฒนาผู้ประกอบ
กิจการสะสมอาหาร/จําหนายอาหารและ
ตลาด

0 0 0 6,000 -100 % 0

8. โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 20,000 -100 % 0

9. โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 19,960 0 0 % 0

โครงการควบคุมปองกันโรคติดตอและโรค
ไมติดตอ

5,005 0 0 0 100 % 40,000

โครงการควบคุมและปองกันโรคไข้เลือด
ออก

5,980.1 48,542.5 0 0 100 % 30,000

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 23,970 0 0 0 0 % 0

โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 41,795 0 0 0 % 0

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลจอมทอง

11,340 0 0 0 100 % 25,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในด้านสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม

0 453,990 0 0 0 % 0
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โครงการเฝาระวังและปองกันผลกระทบ
สุขภาพภาวะหมอกควันและไฟปา

18,720 0 0 0 0 % 0

โครงการเฝาระวังและปองกันผลกระทบ
สุขภาพหมอกควันและไฟปา

0 15,160 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคสร้างจิตสํานึกในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแกเยาวชน

18,191 17,880 0 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปริธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระราชปริธานศาสตรจารย 
ดรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี

0 0 0 400 -100 % 0

โครงการสํารวจและพัฒนาผู้ประกอบ
กิจการสะสมอาหาร/จําหนายอาหารและ
ตลาด

0 14,130 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,152.22 18,906.85 16,894.39 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 86,358.32 610,404.35 350,010.09 964,400 695,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,650 7,880 6,650.85 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,260 13,780 1,000 900 % 10,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 55,044.8 33,660.3 45,146 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 49,512.68 4,100 19,988 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 3,000 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 113,207.48 48,900.3 88,564.85 126,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 267,841.8 688,104.65 467,374.94 1,132,400 827,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 
15000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 25,900
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนละอองฝอย ULV จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ เครื่องพน
สะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด เป็น
เครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด
ขนาดเล็ก สําหรับกําจัดยุงและแมลงบิน
ชนิดตาง ๆ เครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ลูก
สูบแนวดิ่ง ระบายความร้อนได้ด้วยอากาศ 
ระบบสตารทเครื่องยนตแบบลานกระตุก 
ระบบจุดระเบิดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกสหัว
ฉีดปรับอัตราการไหล 3 ระดับ ขนาดของ
ละอองน้ํายาที่ผลิตได้มีคา VMD น้อยกวา 
30 ไมครอน 

0 136,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)  ราคา เครื่องละ   22,000  บาท  
จํานวน  1  เครื่อง  

0 0 0 22,000 -100 % 0

2. จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา    

0 0 0 9,000 -100 % 0

3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA   
จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 5,800 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 0 100 % 5,900

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 0 100 % 22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 136,000 0 56,800 73,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสถานที่ราชการ
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 0 100 % 335,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 335,000
รวมงบลงทุน 0 136,000 0 56,800 408,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 82,500 82,500 82,500 302,500 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 330,000

รวมเงินอุดหนุน 82,500 82,500 82,500 302,500 330,000
รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 82,500 82,500 302,500 330,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 954,598.8 1,292,707.65 938,614.94 1,900,560 2,114,440
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รวมแผนงานสาธารณสุข 1,956,006.8 2,409,218.65 2,027,884.94 3,194,680 3,937,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายการจัดกิจกรรมและสงเสริม
กิจกรรมตาง ๆ ของคนพิการ, ผู้ติดเชื้อ
เอดส, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้เลิกสารเสพติด และ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  

0 0 42,270 0 0 % 0

1.คาใช้จายการจัดกิจกรรมและสงเสริม
กิจกรรมตาง ๆ ของคนพิการ, ผู้ติดเชื้อ
เอดส, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้เลิกสารเสพติด และ
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ  

0 0 0 25,000 -100 % 0

คาใช้จายการจัดกิจกรรมและสงเสริม
กิจกรรมตาง ๆ ของคนพิการ,ผู้ติดเชื้อ
เอดส,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้เลิกสารเสพติดและผู้
ต้องขังที่พ้นโทษ

0 0 0 0 100 % 12,000

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมสวัสดิการ
ชุมชน ออมวันละบาท

20,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการสงเคราะหราษฎรในเขตเทศบาล
ตําบลจอมทอง

48,000 78,900 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,000 78,900 42,270 25,000 12,000
รวมงบดําเนินงาน 68,000 78,900 42,270 25,000 12,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 68,000 78,900 42,270 25,000 12,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 68,000 78,900 42,270 25,000 12,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,214,072 1,090,697 1,119,360 1,194,260 30.76 % 1,561,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 28,586 67,200 85,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 50,602 80,700 67,200 85,200 0 % 85,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 225,890 233,500 238,560 250,680 5.58 % 264,660

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 510,120 442,570 415,800 794,280 26.37 % 1,003,740
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 68,100 40,498 33,650 74,270 38.55 % 102,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,097,370 1,955,165 1,959,770 2,465,890 3,085,320
รวมงบบุคลากร 2,097,370 1,955,165 1,959,770 2,465,890 3,085,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 72,080 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 146,800 113,400 123,500 142,000 19.72 % 170,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,016.25 2,735 0 1,000 900 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 151,816.25 188,215 123,500 143,000 190,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,690 270,442.75 604,343.76 756,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 800,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

27,788 0 21,552.8 0 100 % 20,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0 11,876 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,250 27,960 91,965 100,000 50 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 150,728 310,278.75 717,861.56 886,000 970,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,571 45,519 34,279 40,000 25 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 228,745 130,680 149,631 158,900 -5.6 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 110,255.69 182,011 391,281 170,000 -11.76 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,500 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,331.8 43,210.1 54,000 57,000 -12.28 % 50,000

วัสดุการเกษตร 49,551 83,761 78,402 81,000 23.46 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,100 0 4,020 9,100 -45.05 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 25,875 28,910 28,945 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 514,429.49 516,591.1 740,558 571,000 595,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 1,794.24 11,064.98 276,408.35 435,000 -31.03 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,794.24 11,064.98 276,408.35 435,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 818,767.98 1,026,149.83 1,858,327.91 2,035,000 2,055,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ๆละ 
5,500 บาท

0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑกอสร้าง

1.  จัดชื้อสวานโรตารี่ BOSCH GBH 8-45 
DV    จํานวน  1  ตัว       

0 0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายรูป จํานวน 1 เครื่อง 9,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

0 24,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 31,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน  1  เครื่อง

0 4,100 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2( จอภาพขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว )      

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท

0 4,770 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,500 65,270 0 70,000 41,000
รวมงบลงทุน 9,500 65,270 0 70,000 41,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,925,637.98 3,046,584.83 3,818,097.91 4,570,890 5,181,320
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 132,000 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 132,000 0 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 132,000 0 0 100,000 100,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดชื้อเครื่องสูบน้ําบอบาดาล (ซัมเมอรส)  2 
HP 10 ใบ  220 V  พร้อมอุปกรณในการ
ติดตั้ง  ขนาดปริมาณน้ําไมน้อยกวา  9  ลบ
ม. /ชม.  ความลึกไมเกิน  30  เมตร  
จํานวนเงิน  40,000.- บาท 

0 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,000 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

คาใช้จายการติดตั้งหม้อแปลง กฟอ.จอม
ทอง - ศูนยบริการประชาชนเทศบาลตําบล
จอมทอง หมู 4 ตําบลบ้านหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม (สถานที่ราชการ
เทศบาลตําบลจอมทอง)

0 14,231 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการกอสร้างขยายเขตไฟฟา 
กฟอ.จอมทอง-บ้านแทนคําถึงทาหลุก หมูที่ 
1 ตําบลบ้านหลวง  อําเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม

0 0 151,431.14 0 0 % 0
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อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างเพิ่มเติมอาคารโรงเก็บของ
กลุมแมบ้านและหอประชุมประจําหมูบ้าน 
หมู 1 ตําบลดอยแก้ว

159,800 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างร้านค้าชุมชน หมูที่ 1 
ตําบลดอยแก้ว

0 318,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างอาคารโรงเก็บอุปกรณ
ตรวจสุขภาพ อสม. หมูที่ 2 ตําบลดอยแก้ว

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมตอเติมอาคารกลุมแมบ้าน
แมกลางใต้  หมูที่ 2 ตําบลดอยแก้ว

298,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซม ตอเติมอาคาร
สถานที่ราชการเทศบาลตําบลจอมทอง หมู
ที่ 4 ตําบลบ้านหลวง

0 353,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมู
ที่ 1 ตําบลดอยแก้ว

0 92,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการปรับปรุงศาลาปาช้าวัดดอยแก้ว 
   

0 0 0 445,000 -100 % 0

1โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวาง
ภายในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง 
ตั้งแตถนนรมโพธิ์ หมูที่ 3 ต.บ้านหลวง ถึง
หมูที่ 6 ต.ขวงเปา                   

0 0 0 471,000 -100 % 0
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2. โครงการกอสร้างทางเท้าเข้าบ้าน นายตา 
 ปัญญาเหล็ก  ข้างลําเหมืองแมด  หมูที่  9  
 ตําบลขวงเปา           

0 0 0 57,000 -100 % 0

2.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 0 0 0 198,000 -100 % 0

3.โครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงเทศบาล
ตําบลจอมทอง 

0 0 0 673,000 -100 % 0

4.โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟจราจร
ภายในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง 

0 0 0 489,000 -100 % 0

5.โครงการซอมแซมผิวทางแอสฟัลตติก
คอนกรีต หมูที่ 1 , 4 ต.บ้านหลวง และหมูที่ 
2  ต.ดอยแก้ว 

0 0 0 226,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างขยายสะพานลําเหมืองทุง
แคบ , ห้วยกังและเหมืองโล้ หมูที่ 3 ตําบล
บ้านหลวง

0 92,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ASPHALT 
CONCRETE ( OVERAY )  ถนนดอยแก้ว  
ซอย 2  หมูที่  1  ตําบลดอยแก้ว

0 0 268,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 2 ตําบล
บ้านหลวง

0 206,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนาย
สมชาติ ถึงบ้านนางนวล สมวงคคํา หมูที่ 2 
ตําบลดอยแก้ว

0 85,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(นายเป็ง  บุตรเขียว ) และ (นางเจียม  บุตร
เขียว )และกอสร้างทอเหลี่ยม  หมูที่ 3 บ้าน
หลวง 

0 0 147,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบุญปัน  จําปาศรี  หมที่ 9 
ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม

0 46,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายอาทิตย สุธรรมทาน  หมที่ 6 
ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม

0 273,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายประสงคหมื่นใจ หมู 1 ต.บ้าน
หลวง

50,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพอคํา (ปัญญา แสงอาทิตย) หมที่ 2 
ตําบลดอยแก้ว  อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม 

0 36,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุงแคบ หมูที่ 3 ตําบลบ้านหลวงเชื่อม
หมูที่ 4 ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 0 100 % 322,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเรียบลําเหมืองถึงถนนน้ําตกแมยะ หมูที่ 
6 ตําบลขวงเปา

405,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนักงกันดินลําเหมืองม้า 
ตั้งแตบ้านนางแสง เรือนคํา หมูที่ 4 ตําบล
บ้านหลวง  ถึงเขตติดตอ หมูที่ 3 ตําบลบ้าน
หลวง

0 287,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนักงกั้นดินอาคาร
อเนกประสงคกลุมแมบ้าน หมูที่ 4 ตําบล
บ้านหลวง

0 179,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังกันดินรูปตัวแอล  ลํา
เหมืองแมดหลังบ้านนางสมนา  เบี้ยวบรรจง 
 หมูที่  9  ตําบลขวงเปา 

0 0 47,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังกันดินรูปตัวแอลลํา
เหมืองลุมบ้าน หมูที่ 5 ตําบลขวงเปา

344,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างพนังลําเหมืองนางู หมูที่ 2 
ตําบลบ้านหลวง

0 0 0 0 100 % 249,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หน้าบ้าน
นางจันทรา  ถึงบ้านนายแสน  สิทธิสอน  
หมูที่  2  ตําบลดอยแก้ว

0 0 113,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา  หน้าบ้าน
นายผัด  กาวิละ  หมูที่  2  ตําบลดอยแก้ว

0 0 63,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา หมูที่ 1 
ตําบลบ้านหลวง

0 179,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําถนนเทศบาล 
ซอย 4 (หน้าบ้านนางวิลา  แสงเพ็ง) หมูที่ 9 
ตําบลขวงเปา

0 195,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําบ้านจัดสรร
บ้านพอหนานจันทร (บ้านสายลมจอย) - 
ถนนขวงเปา หมูที่ 4 ตําบลขวงเปา

0 0 0 0 100 % 519,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก  บ้านนายสม  นามเทพ หมูที่ 
1 ตําบลดอยแก้ว

0 0 0 0 100 % 93,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําและวางทอ
ระบายน้ํา  หน้าบันไดนาค    หมูที่ 2  บ้าน
หลวง 

0 0 285,000 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง พร้อมทําราวกันตก 
ถนนเทศบาลตําบลจอมทอง ซอย 1 (ข้าง 
ธกส.) หมูที่ 9 ตําบลขวงเปา

0 0 0 0 100 % 153,000

โครงการติดตั้งปายจราจรเตือนทางโค้งถนน
ชินาประชาศรี

0 0 0 309,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟสองสวาง สี่แยกจุดเสี่ยง 
จํานวน 2 จุด  หมูที่ 5 ตําบลขวงเปา

0 495,000 0 0 0 % 0
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โครงการติดตั้งสัญลักษณจราจร งานตีเส้น
จราจร ถนนรมโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลบ้าน
หลวง ถึงหมูที่ 6 ตําบลขวงเปา

0 0 0 102,400 -100 % 0

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
ดวงคํา  จีนใจ ถึงบ้าน ร.ต.ต.เดช  แก้วกอง
มา หมูที่ 1 ตําบลดอยแก้ว

0 0 0 0 100 % 34,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง 
ถนนเทศบาล ซอย 18 หมูที่ 2 ตําบลดอย
แก้ว

0 0 0 34,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมพนังกันดิน หมที่ 
11 ตําบลขวงเปา

0 0 30,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 
ตําบลบ้านหลวง

0 107,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมไหลทางหินคลุกถนนแทน
คํา-ทาหลุก หมที่ 1 ตําบลบ้านหลวง

0 0 330,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 1,633,000

คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 115,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,471,800 2,959,231 1,435,431.14 3,004,400 3,003,000
รวมงบลงทุน 1,471,800 2,999,231 1,435,431.14 3,004,400 3,003,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,603,800 2,999,231 1,435,431.14 3,104,400 3,103,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 390,240 422,920 432,840 457,800 4.33 % 477,620

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,526,840 2,780,050 2,774,485 2,449,900 2.67 % 2,515,380

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 356,400 336,060 305,876 235,120 -22.59 % 182,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,273,480 3,539,030 3,513,201 3,142,820 3,175,000
รวมงบบุคลากร 3,273,480 3,539,030 3,513,201 3,142,820 3,175,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 105,000 95,040 85,680 170,000 -35.29 % 110,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 105,000 95,040 85,680 180,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,000 14,551.51 9,662.77 398,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะ

0 0 0 200,000 -50 % 100,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,900 167,330 176,337 245,000 -18.37 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 86,900 181,881.51 185,999.77 843,000 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 82,239 48,000 70,035 0 100 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 6,498 2,863 4,002 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 53,265 115,760 142,640 95,000 -15.79 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 449,637.4 347,451.8 420,000 570,000 -21.05 % 450,000

วัสดุการเกษตร 3,210 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 26,600 14,750 29,480 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 621,449.4 528,824.8 666,157 702,000 570,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 9,770.83 15,113.91 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 9,770.83 15,113.91 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 813,349.4 815,517.14 952,950.68 1,735,000 1,340,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องอัดก้อนพลาสติกแบบไฮดรอลิก 0 0 0 120,000 0 % 120,000
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 54,580 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,580 0 0 120,000 120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน
บอขยะพร้อมสถานที่จอดเครื่องจักรกล

50,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสร้างประตูทางเข้าบอฝังกลบ
ขยะเทศบาลตําบลจอมทอง    

0 0 0 47,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 0 47,000 0
รวมงบลงทุน 104,580 0 0 167,000 120,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,191,409.4 4,354,547.14 4,466,151.68 5,044,820 4,635,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 59,000 261,700 32,000 100,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 59,000 261,700 32,000 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 59,000 261,700 32,000 100,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 59,000 261,700 32,000 100,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,779,847.38 10,662,062.97 9,751,680.73 12,820,110 13,019,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0 0 0 2,000 -100 % 0

2.โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรรมตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  

0 0 0 25,000 -100 % 0

3.โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑ , สินค้า 
ภายในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง 

0 0 0 30,000 -100 % 0

4.โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรี 0 0 0 40,000 -100 % 0
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5.โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม/เครือ
ขาย ประชาชน

0 0 0 30,000 -100 % 0

6.โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน
เทศบาลตําบลจอมทอง               

0 0 0 20,000 -100 % 0

7.คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 10,000 -100 % 0

8.คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธในครอบครัวเทศบาลตําบล
จอมทอง 

0 0 0 100,000 -100 % 0

9.คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมศูนยสง
เสริมคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลจอม
ทอง

0 0 0 150,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 19,695 0 100 % 5,000

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชนเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 93,740 0 0 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมศูนยสง
เสริมคุณภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลจอม
ทอง

0 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธในครอบครัวเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 0 100 % 100,000

โครการสงเสริมการจัดแสดงผลิตภัณฑ
ชุมชนสูตลาด

20,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดตั้งกลุมและเครือขายกลุมคน
พิการ

17,000 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 18,230 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพองคกรผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 0 41,320 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 44,010 110,560 84,090 0 100 % 20,000

โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 122,830 117,550 37,900 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรรมตามแนว
พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

40,795 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรรมตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

0 49,000 46,360 0 100 % 25,000

โครงการสงเสริมกลุมผลิตภัณฑ,สินค้า ภาย
ในเขตเทศบาลตําบลจอมทอง

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรี 28,320 36,565 34,820 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 11,330 44,900 196,520 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม/เครือขาย 
ประชาชน

0 50,800 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม/เครือขาย
ประชาชน

0 0 28,965 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมและพัฒนากลุม/เครือขาย
ประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท

3,695 0 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลพิ้นฐานชุมชนเทศบาล
ตําบลจอมทอง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาล
ตําบลจอมทอง

53,067 56,374 14,389 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอ
พัก , บ้านพัก และบ้านเชาภายในเขต
เทศบาลตําบลจอมทอง

0 11,130 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 341,047 495,109 597,799 407,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 341,047 495,109 597,799 407,000 450,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 341,047 495,109 597,799 407,000 450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 341,047 495,109 597,799 407,000 450,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1. โครงการสงเสริมกีฬาเยาวชนและชุมชน
สัมพันธ

0 0 0 40,000 -100 % 0

2. โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬา

0 0 0 93,060 -100 % 0

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 152,546.32 167,285.22 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ 0 0 0 150,960 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ประชาชน/ชุมชนเทศบาลตําบลจอมทอง

0 426,428.97 0 0 0 % 0

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 72,455 41,860 16,950 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมกีฬาเยาวชน 266,505 167,830 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกีฬาเยาวชนและชุมชน
สัมพันธ

0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 491,506.32 803,404.19 16,950 284,020 200,000
รวมงบดําเนินงาน 491,506.32 803,404.19 16,950 284,020 200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 491,506.32 803,404.19 16,950 284,020 200,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 98,080 -100 % 0

3.โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม

0 0 0 11,000 -100 % 0

4. โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง 0 0 0 226,200 -100 % 0

5. โครงการทําบุญประจําปีศาลหลักเมือง 0 0 0 24,000 -100 % 0

6.โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดงานขึ้นปีใหม 31,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม 0 0 19,160 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง 195,990 194,120 167,300 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 208,921.37 93,515.11 56,400 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 0 0 197,770 -24.15 % 150,000

โครงการจัดงานประเพณีแหไม้ค้ําโพธิ์ 185,235 155,730 21,860 0 0 % 0

โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม 0 32,910 0 0 0 % 0
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โครงการทําบุญประจําปีศาลหลักเมือง 20,000 23,000 24,100 0 100 % 25,000

โครงการธรรมะพื้นบ้านสัญจร 32,028 0 33,320 0 100 % 5,000

โครงการปรเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 10,100 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีเดือนเก้าเป็ง 0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0 5,890 6,280 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 683,274.37 505,165.11 328,420 577,050 480,000
รวมงบดําเนินงาน 683,274.37 505,165.11 328,420 577,050 480,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 15,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 764,000 880,000 50,000 645,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 0 100 % 590,000

รวมเงินอุดหนุน 764,000 895,000 50,000 645,000 590,000
รวมงบเงินอุดหนุน 764,000 895,000 50,000 645,000 590,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,447,274.37 1,400,165.11 378,420 1,222,050 1,070,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,938,780.69 2,203,569.3 395,370 1,506,070 1,270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 189,200 203,780 209,040 221,580 2.6 % 227,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 189,200 203,780 209,040 221,580 227,340
รวมงบบุคลากร 189,200 203,780 209,040 221,580 227,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,290 14,645 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 4,290 14,645 25,000 26,000 26,000
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,350 5,160 6,200 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 143,950 133,640 129,810 140,000 -28.57 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 148,300 138,800 136,010 152,000 112,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 22,522.35 15,782.43 11,943.7 15,000 0 % 15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,963.9 4,547.51 17,566.51 17,000 5.88 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,486.25 20,329.94 29,510.21 32,000 33,000
รวมงบดําเนินงาน 178,076.25 173,774.94 190,520.21 210,000 176,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

ปัมน้ําอัตโนมัติ 0 0 7,590 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 7,590 0 20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 200,000
รวมงบลงทุน 0 0 7,590 0 220,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 367,276.25 377,554.94 407,150.21 431,580 623,340
รวมแผนงานการพาณิชย์ 367,276.25 377,554.94 407,150.21 431,580 623,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 293,115 324,800 335,722 398,000 -2.1 % 389,648

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา

1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,000,000 20 % 1,200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 17,892,300 19,054,800 11.13 % 21,175,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 4,222,400 4,675,200 0.15 % 4,682,400

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 108,000 103,000 114,500 120,000 0 % 120,000

สํารองจาย 673,665 132,644 395,230 450,708 99.76 % 900,325

รายจายตามข้อผูกพัน 423,846.3 426,345.3 373,884.61 444,853 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 60,000

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 73,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่

0 0 0 0 100 % 213,233

เงินชวยพิเศษ 0 42,180 0 2,000 100 % 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

713,970 765,000 765,290 833,460 1.14 % 842,960

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 42,472 46,680 46,680 48,000 97.92 % 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 283,860 0 0 0 0 % 0

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 0 0 0 60,000 -19.6 % 48,243

รวมงบกลาง 3,538,928.3 3,040,649.3 25,346,006.61 27,087,021 29,904,009
รวมงบกลาง 3,538,928.3 3,040,649.3 25,346,006.61 27,087,021 29,904,009
รวมงบกลาง 3,538,928.3 3,040,649.3 25,346,006.61 27,087,021 29,904,009

รวมแผนงานงบกลาง 3,538,928.3 3,040,649.3 25,346,006.61 27,087,021 29,904,009
รวมทุกแผนงาน 44,567,374.6 49,355,125.36 76,809,112.8 87,616,600 95,648,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เทศบาลต าบลจอมทอง 
อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   95,648,000   บาท   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

แผนงานงบกลาง (00410)      รวม    29,904,009 บาท 
 

งบกลาง  (51000000)       รวม    29,904,009 บาท 
 

 งบกลาง  (51100000)      รวม    28,467,573 บาท 
 

  งบกลาง  (5100000)     รวม    28,467,573 บาท 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300)                   จ านวน    389,648 บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาลต าบลจอมทอง 
 

เงินช่วยเหลืองบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา (5110400) จ านวน    1,200,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลจอมทอง    

 

 เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ (5110700)      จ านวน   21,175,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ (5110800)      จ านวน    4,682,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์าร

จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (5110900)     จ านวน      120,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ส ารองจ่าย (5111000)       จ านวน      900,325   บาท 
ประมาณการไว้เพ่ือเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ  ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหน้าได้หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้                          

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (5111100)     รวม      446,233    บาท 
 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร     จ านวน       60,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจราจร  เช่น การทาสีตีเส้นจราจร  ทางข้าม ถนน เส้นขอบบนพื้น แผงกั้น 
จัดท าป้าย สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการสัญจร และอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/3202  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539                      
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 1157 ลงวันที่ 13  มิถุนายน  2560  
 

เงินค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล     จ านวน        73,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. โดยพิจารณาตั้งงบประมาณจากรายรับ
จริงประจ าปีที่ผ่านมาแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000  บาท 
 

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  จ านวน       213,233   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ านวนประชากรที่ใช้ในการสมทบงบประมาณเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจ าปี 2561 จ านวน 9,477 คน ๆ  ละ 22.5 บาท ส านักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
จัดสรรให้คนละ 45 บาท  ตามหนังสือ ที่ สปสช.31/ว 0315  ลงวันที่ 3  กันยายน 2555 และประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ข้อ 6 (3) องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลต าบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     จ านวน       100,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับการสมทบต้องเข้า
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและมีคุณสมบัติ  ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553  

 

เงินช่วยพิเศษ (5111200)      รวม  4,000    บาท 
 

 เงินช่วยเหลือค่าท าศพ      จ านวน  2,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ(ค่าท าศพ)กรณีข้าราชการท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบ านาญถึงแก่ความตาย 
ตามข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  
  

 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานจ้าง    จ านวน           2,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ(ค่ารักษาพยาบาลกรณีพนักงานจ้างเจ็บป่วยจากการท างาน) ตามประกาศ 
กทจ. เชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2554  
 

 บ าเหน็จ/บ านาญ       รวม        986,203   บาท 
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) (5120100)  จ านวน     842,960   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2% ของประมาณการ
รายรับ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (5120200)         จ านวน       95,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)           
พ.ศ. 2554 ให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบ านาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราร้อยละ 5 ของบ านาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ  
 

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) (5121000)    จ านวน        48,243   บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
3. งานบริหารงานคลัง 
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แผนงานบริหารทั่วไป(00110)  รวม    19,714,128   บาท 

งานบริหารทั่วไป(00111)        รวม 13,253,148 บาท 

งบบุคลากร(5200000)        รวม   9,407,548 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (52100000)     รวม   2,848,320 บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก(5210100)      จ านวน      725,760 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
-นายกเทศมนตรี  จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ  28,800  บาท รวม  345,600  บาท    
-รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 15,840  บาท รวม  380,160 บาท 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  (5210200)  จ านวน  180,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
-นายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000 บาท  จ านวน  72,000  บาท 
-รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2 อัตรา  108,000 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(5210300)    จ านวน  180,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
-นายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000 บาท  จ านวน  72,000  บาท 
-รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2 อัตรา  108,000 บาท 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรี(5210400)  จ านวน  207,360 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา  นายกเทศมนตรี 
 -เลขานุการฯ  จ านวน  1  อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท ต่อเดือน  รวม  120,960  บาท 

 -ที่ปรึกษาฯ  จ านวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาท ต่อเดือน รวม  86,400  บาท  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (5210600)                                 จ านวน        1,555,200     บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  
       -ประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ   15,840   บาท  รวม 190,080   บาท 
       -รองประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ  12,960  บาท  รวม   155,520  บาท 
                -สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน 10 อัตรา ๆ ละ 10,080 บาท ต่อเดือน รวม 1,209,600 บาท 

 เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า)(52200000)                                      รวม     6,559,228    บาท 

เงินเดือนพนักงาน  (5220100)                                                              จ านวน    4,937,088    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ 
งานพัฒนาชุมชน   งานทะเบียนราษฏร์ ส านักปลัดเทศบาล   พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล (5220200)     รวม    218,400 บาท 

 -เงินค่าตอบแทนรายเดือน     จ านวน     218,400    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  
  -ปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,000  บาท   
                       จ านวน  84,000  บาท 

  -รองปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับต้น) จ านวน  1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600  บาท   
                       จ านวน  67,200  บาท  
  -หัวหน้าส านัก(ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตราๆ  เดือนละ 5,600  บาท  จ านวน  67,200  บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง(5220300)      จ านวน    296,400 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
  -ปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ  7,000  บาท    
   รวม 84,000 บาท 
  -รองปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ  5,600บาท    
   รวม 67,200 บาท 
  -รองปลัดเทศบาล (ประเภทบริหาร ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา ๆ  เดือนละ  3,500บาท    
   รวม 42,000 บาท 
  -หัวหน้าส านักปลัด(ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท 
                      รวม 67,200 บาท 
  -หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท 
   รวม 18,000 บาท 
  -หัวหน้าฝ่ายปกครอง (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท  
   รวม 18,000 บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า(5220500) จ านวน 220,080 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส านักปลัดเทศบาล  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700) จ านวน   814,360 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของส านักปลัดโดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป              
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง(5220800)    รวม 72,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเทศบาล ฯ สังกัดส านักปลัดเทศบาล  โดยค านวณ   
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

งบด าเนินงาน  (53000000)              รวม 3,350,000 บาท 

    ค่าตอบแทน (53100000) รวม     455,000 บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(5310100)           รวม      60,000 บาท 

 -ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงาน ฯ   จ านวน     20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน การสรรหาพนักงานและมี
สิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯ  

-ค่าท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง   จ านวน    10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินท าขวัญให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง    ในการปฏิบัติงานฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 
หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

 -ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    จ านวน     30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจ าปี 2559  ให้แก่พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ าที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

ค่าเบี้ยประชุม (5310200)  รวม 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น  หรือคณะกรรมการที่มีสิทธิเบิกค่าเบี้ย
ประชุมได้ตามสิทธิและระเบียบก าหนด 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (5310300)   รวม         5,000       บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงาน
จ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด  

ค่าเช่าบ้าน (5310400) รวม 320,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) รวม       60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
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          ค่าใช้สอย (53200000) รวม   1,274,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)    รวม    130,000 บาท 

-ค่าจ้างเหมาบริการ      จ านวน    130,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่ม ค่าจ้างท าของ   
ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ(5320200)    รวม    100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง 

-ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น จ านวน  25,000  บาท 
-ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ 

หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและจ่ายเป็นค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลฯลฯ จ านวน 20,000 บาทโดยเบิกจ่ายตามหนังสือ ที่ มท.0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28  ก.ค. 2548 

-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในแต่ละครั้งของ
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)  จ านวน  5,000  บาท 

 -ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ  และกิจกรรม/ 
โครงการปกป้องสถาบัน จ านวน   50,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  งานวันรัฐ
พิธีและวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันปิยมหาราช  และกิจกรรม/โครงการปกป้องสถาบัน ฯลฯ   
โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่   ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว  ธงชาติ   ป้ายสัญลักษณ์    ดอกไม้ธูปเทียน            
ค่าพานพุ่มถวายสักการะ  พวงมาลา ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยทาน  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 67/97 ข้อ 8 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (5320300) 

                       รวม     994,000 บาท 

 1.ค่าใช้จ่ายการด าเนินการตามแนวนโยบายของอ าเภอ/จังหวัด/รัฐบาล         จ านวน    10,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแนวนโยบายของอ าเภอ  จังหวัด รัฐบาล ที่มีหนังสือสั่งการ   
หรือขอความร่วมมือจากเทศบาล ฯ  และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  ฯลฯ  (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 
67/98 ข้อ 8 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

2.โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล        จ านวน     5,000   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยวันเทศบาล  เช่น การจัดกิจกรรมบริการชุมชนต่าง ๆ              
ค่าเครื่องไทยทาน  ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตราหาร ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม  เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และค่า
ของรางวัล  ในการจัดกิจกรรมต่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 68/97 ข้อ 9 และข้อ 10 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ที่ปรึกษาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ                  จ านวน    20,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม               
ผู้บริหารเทศบาล   ที่ปรึกษาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน                   
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง   ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าป้ายค่าดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่  มท 0209.2/ ว 3565 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน 2551  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 27/97 ข้อ 7 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 

4.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภท        จ านวน  800,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง  ของเทศบาลต าบลจอมทอง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  และกรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) อีกทั้งในความร่วมมือและกาสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมาย ก าหนด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556และ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 64/95 ข้อ 7 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 
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5. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าฝ้ายทอมือและของดีอ าเภอจอมทอง 

              จ านวน     5,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตกแต่งขบวน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มในการเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ
และของดีอ าเภอ จอมทอง  และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ฯ  หน้า 27/97 ข้อ 6 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและสมดุล 

6.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าระบบคลังข้อมูล หนังสือราชการแบบดิจิตอลไฟล์ ส าหรับใช้งานบริหารและการ
ให้บริการข้อมูล                 จ านวน    50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าระบบคลังข้อมูล หนังสือราชการแบบดิจิตอลไฟล์ ส าหรับใช้ในงานบริหาร
และการให้บริการข้อมูล และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนและสมดุล 

7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     จ านวน  100,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ฯ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ ารวมทั้ง          
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาเทศบาลฯโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ คา่ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

8.ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล           จ านวน 1,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล และเงินรางวัลในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น  ฯลฯโดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน
อัตราที่ระเบียบ ฯ ก าหนดไว้  

9.ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา        จ านวน      3,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจการของท้องถิ่น  
โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ระเบียบ ฯ ก าหนดไว้  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)          จ านวน     50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
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ค่าวัสดุ (53300000)             รวม     521,000   บาท 

วัสดุส านักงาน(5330100)                   จ านวน    200,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฎหมายระเบียบที่ต้องใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกิจการ
เทศบาล รวมถึงหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น   

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(5330200)                   จ านวน     20,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิทซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ  ส าหรับอาคารส านักงาน และ 
อาคารสถานที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

วัสดุงานบ้านงานครัว(5330300)             จ านวน           40,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรงไม้กวาด  ถังขยะ  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อมผงซักฟอก  
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)            จ านวน          50,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก แผ่นกรองแสงแป้นพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ฯลฯ ซึ่งไม่ได้
ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(5330700)          จ านวน           10,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)         จ านวน          200,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซินน้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี  ก๊าซหุง
ต้ม  ถ่านน้ ามันก๊าด  ฯลฯ   

วัสดุอื่น  ๆ  (5332000)            จ านวน            1,000     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ใน 

กิจการของท้องถิ่นเช่น  มิเตอร์น้ า  มิเตอร์ไฟฟ้า   วาล์วปิด – เปิดแก๊ส  ฯลฯ   
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 ค่าสาธารณูปโภค (53400000)      รวม 1,100,000      บาท 

ค่าไฟฟ้า (5340100)           จ านวน          800,000      บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  

ค่าน้ าประปา (5340200)         จ านวน           100,000      บาท 

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับอาคารส านักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล    

ค่าบริการโทรศัพท์(5340300)          จ านวน            80,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  เช่นค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

ค่าไปรษณีย์(5340400)           จ านวน            40,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณยี์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ส าหรับใช้ในกิจการเทศบาล   

ค่าบริการโทรคมนาคม(5340500)         จ านวน            80,000     บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริการเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ     

งบลงทุน (54000000)                       รวม     307,600   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ (54100000)            รวม     257,600   บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)            รวม    113,900   บาท 

1.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้                  จ านวน     5,500    บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1.  มีมือจับชนิดบิด  
  2.  มีแผนปรับระดับ 3 ชิ้น 
  3.  มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 86/97  ข้อ 24 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
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2. จัดซื้อเครื่องโทรสาร  แบบใช้กระดาษธรรมดา  ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น  จ านวน 1 เครื่อง 

                      จ านวน   18,000    บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. หมายถึงเครื่อง Facsimile  หรือ โทรภาพ 
2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที 
3. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 89/97  ข้อ 40 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

3. จัดซื้อถังน้ าแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร  จ านวน 1 ถัง             จ านวน   8,700    บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

4. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออก               จ านวน   9 ,700    บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000  รายการ 
3. หน้าจอ LCD 
4. สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
6. ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

เพ่ือใช้ในการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 
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5. จัดซื้อตู้สาขาพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จ านวน 1 ชุด              จ านวน   72,000    บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1. ค่าตู้สาขา ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-NS300BX ขนาด 6 สายนอก IP PHONE/ 32 สายใน Analogue 

รายละเอียดอุปกรณ์ 

 KX-NS300BX  6 สายนอก IP PHONE / 32 สายใน Analogue 
 KX-DT543X  Executive digital proprietary telephone, with 3 line Display, 24 keys 
   (โทรศัพท์ส าหรับคีย์ตู้สาขา) 
 KX-TS840X  Telephone Standard Hand Free, SP (เครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ) 
 KX-NS5174X  16 PORT SLT W CALLE AND MESSAGE LAMP 
 KX-NSF990W  IP Ativation Key 
 KX-NSM102X  2 CH P TRUNKS 
 KX-NSM104X  4  CH IP TRUNKS 
 KX-NS5110X  DSP CARD DISA (30 CH) 
 MDF  Terminal Box 
 KX-A228 Backup  Battery 6-8 Hrs. With Cable (12V7Ah x 3 E.A) 

2. ค่าติดตั้ง SET  UP ระบบ แทนตู้สาขาเดิม 

เพ่ือใช้งานแทนตู้เดิมซึ่งช ารุดไม่สารถใช้งานได้  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์             
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นธรรม 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)            รวม     23,700   บาท 

1.เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย                     จ านวน       5,700    บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b , g, n และ ac ได้เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
 - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP , WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
            จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
 - สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af  (Power  over Ethernet) หรือดีกว่า 
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
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เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2561 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

2.สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1             จ านวน      18,000    บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด  A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  
            50 แผ่น 
 - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2561 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (5411800)              จ านวน      120,000    บาท 

 -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ 

          -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานทะเบียนราษฎร 
เทศบาลฯ ซึ่งเป็นการบ ารุง รักษาและซ่อมแซมเฉพาะ ด้านที่เทศบาล ฯ ไม่สามารถด าเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นได้  
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)               รวม       50,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (5421100)                    จ านวน       50,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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งบเงินอุดหนุน (56000000)          รวม      188,000    บาท 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(5610100)       รวม       35,000 บาท 

1.อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา    จ านวน       35,000    บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา  ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา ที่ ชม 71001/ว 706 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม  2561  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 76/97 ข้อ  1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)            รวม    153,000 บาท  

1.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง        จ านวน   153,000 บาท 

ตามหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่ ชม 0218/ ว 1776 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2561  ดังนี้ 

1.1 โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและมหกรรมงานผ้าฝ้าย 118 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง    

                       จ านวน   100,000   บาท                                               

 1.2 โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    

    จ านวน    23,000    บาท                                               
  -โครงการวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2561)    จ านวน  3,000  บาท 

-โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (13 ตุลาคม 2561) 
           จ านวน  3,000  บาท 
  -โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2561)    จ านวน  3,000  บาท 
                    - โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    ( 2 เมษายน 2562)       จ านวน  3,000  บาท 
    -โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร 
    ( 28  กรกฎาคม 2562)       จ านวน  6,000  บาท 
  -โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
                               จ านวน  5,000  บาท 
           1.3 โครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจ าปี 2562   
                  จ านวน  15,000  บาท 
  1.4 โครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าด าหัวป้อเมืองเจียงใหม่และสืบสานประเพณีสงกรานต์     
       วันปี๋ใหม่เมือง อ าเภอจอมทอง ประจ าปี พ.ศ. 2562          จ านวน   15,000  บาท 
            สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 76/97 ข้อ 2 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)     รวม 1,726,800 บาท 
 

งบบุคลากร (5200000)       รวม 1,408,800 บาท 
 

เงินเดือนฝ่ายประจ า (5220000)     รวม  1,408,800 บาท 
 

เงินเดือนพนักงานเทศบาล (5220100)     จ านวน  1,408,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี โดยค านวณ ตั้งจ่ายไว้ 

ไม่เกิน  12  เดือน 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล(5220200)    รวม    54,000 บาท 
 

-เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ตก.) จ านวน     54,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ตก.)  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300)      จ านวน     18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน (ประเภทอ านวยการระดับต้น) 

จ านวน 1  อัตรา ๆ ละ 1,500  บาท โดยค านวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
 

งบด าเนินงาน (5300000)      รวม     236,000 บาท 
 

ค่าตอบแทน (5310000)      รวม       55,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)   จ านวน        3,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯก าหนด  
 

ค่าเช่าบ้าน (5310400)       จ านวน      42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนด 

 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)     จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

           คา่ใช้สอย(5320000)      รวม    150,000 บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)    รวม      90,000 บาท 
 

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      80,000 บาท 
 

- เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ              
วีดีทัศน์   ค่าล้างอัดขยายรูปการจ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการเทศบาล ฯในสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ การ
จัดท า   เอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  วารสาร  แผ่นพับ ฯลฯ  จ านวน  60,000  บาท  

-เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมา จัดท า พัฒนา Web siteของเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าพัฒนา Web  
site ของเทศบาลรวมถึงค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง  จ านวน  20,000  บาท 
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2.ค่าจ้างเหมาบริการ                จ านวน       10,000 บาท 
 

- เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่ม ค่าจ้างท า
ของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้  
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 
             รวม          60,000   บาท 
 

1.โครงการจัดท าและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน            5,000  บาท 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาระยะสี่ปี  
และแผนด าเนินการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการจัดเวทีประชาคม เวทีชาวบ้าน เวทีประชาพิจารณ์
รวมถึงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่ากระดาษเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร   
อาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าจ้างในการติดตามและประเมินผลและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 26/97 ข้อ 2 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน) 
 

2.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง 
           จ านวน 20,000   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคม การจัดท าและทบทวนแผนชุมชนและสร้างความเข้าใจ
ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาในการจัดท าแผนชุมชนให้แก่ตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
การจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
กระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าอาหาร   อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลว. 12 มีนาคม 2553 สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 
26/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน) 
 
 

3.โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต     จ านวน         15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้าน

การทุจริต เช่นการให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร สิทธิและหน้าที่ของประชาชน ฯลฯ สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เทศบาล ฯ  หน้า 26/97 ข้อ 4 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน)  
 

4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร   จ านวน     20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ฯ  พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า  

รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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          ค่าวัสดุ (5330000)     รวม 31,000   บาท 
 

วัสดุส านักงาน (5330100)             จ านวน       10,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  

สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  ค่าหนังสือพิมพ์  หนังสือกฎหมายระเบียบที่ต้องใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานของกิจการเทศบาล เป็นต้น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)     จ านวน       1,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน  สีกระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์มแถบบันทึกเสียง 

หรือภาพวีดีโอ  แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยายภาพ  ฟิล์ม  ม้วนวีดีโอ 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)      จ านวน      20,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ ซึ่งไม่ได้

ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
 
                    

งบรายจ่ายอ่ืน (5500000)      รวม         10,000   บาท 
 
 

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ   จ านวน         10,000   บาท 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง   (5421300)   
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง   
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งานบริหารงานคลัง (00113)             รวม  4,734,180 บาท 
  

งบบุคลากร (5200000)              รวม 3,969,780 บาท 
 

  เงินเดือนฝ่ายประจ า (5220000)           รวม 3,969,780 บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)                            จ านวน       2,684,160  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองคลังพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน    

 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (5220200)            รวม     67,200 บาท 
 

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ          จ านวน          67,200       บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้อ านวยการกองคลัง  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
 

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300)             รวม   103,200      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  
- ผู้อ านวยการกองคลัง  (ประเภทอ านวยการ ระดับกลาง)  จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท  
  รวม 67,200 บาท 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ    
  1,500 บาท รวม 18,000 บาท 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 1,500 บาท    
  รวม 18,000 บาท 

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (5220500)              รวม   511,980 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินลูกจ้างประจ าของกองคลัง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 

ไม่เกิน 12 เดือน  
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)             รวม   579,240 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างกองคลัง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้

ไม่เกิน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง (5220800)    รวม     24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างกองคลัง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 
 

งบด าเนินงาน(5300000)              รวม 673,000 บาท 
 

ค่าตอบแทน (5310000)             รวม 178,000 บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.(5310100)     จ านวน          60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจ

การจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)    จ านวน           10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน (5310400)              จ านวน         78,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)            จ านวน       30,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

ค่าใช้สอย (5320000)                      รวม    345,000       บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)                                  รวม            30,000       บาท 
 

- ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   จ านวน           30,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (5320300) 
 

      รวม      305,000     บาท 
 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี    จ านวน         5,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีของเทศบาล ฯ  เช่น ระยะเวลาขั้นตอนและ
วิธีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  รวมถึงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพ่ือเป็นการเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  66/97  ข้อที่  
2 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 

2.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน             จ านวน    250,000    บาท 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดยการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  66/97  ข้อที่  3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
 

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร       

 จ านวน       50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาลฯ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทองโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(5320400)                 จ านวน     10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซม 

ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น 
 

ค่าวัสดุ (5330000)                   รวม    150,000      บาท 
 

วัสดุส านักงาน (5330100)              จ านวน    80,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  

สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)                        จ านวน       3,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด  เช่น  ไม้กวาด  ช้อน  ชาม  

ผงซักฟอก  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ฯลฯ   
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)            จ านวน       3,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอรี่  ยางในยางนอก  ปะยาง ฯลฯ 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)            จ านวน      4,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเครื่อง  ค่าน้ ามันหล่อลื่นจักรยานยนต์ ฯลฯ 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)                    จ านวน      60,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

งบลงทุน  (5400000)            รวม       91,400   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (5410000)             รวม       91,400    บาท 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)           รวม       2,800    บาท 

1.โทรศัพท์ส านักงาน  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,400 บาท              จ านวน      2,800    บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1.  เป็นโทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว  
  2.  ใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์ (pulse) และโทน (tone) 
   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 4 หน้า 20 และสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (5411600)                              รวม       88,600    บาท 
 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)      
                                                                                  จ านวน   30,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน 
  (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
      Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่ม ี
     ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TR หรือ  
  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  
  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  84/97 ข้อที่  1  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ด้านการ พัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network              จ านวน  7,900  บาท 
    (27 หน้า / นาที) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที (ppm) 
    - มีสามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า   

จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal และ Custom 

(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  ข้อ 1 หน้า 20  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการ พัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นธรรม) 
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3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                              จ านวน   5,900  บาท  
          คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 Watts) 
          - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที                                                                                                                                                                            

ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561   
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  84/97 ข้อที่  3  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ด้านการ พัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)  
 

 4. จัดซือ้จอภาพแบบ LED จ านวน 1 เครื่อง                                     จ านวน   2,800  บาท  
          คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว 
          - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า  1,366x768 pixel 
 - มี  Refresh Rate ไม่น้อยกว่า  60 Hz 
          - มี Contrast  Ratio ไม่น้อยกว่า  600:1 

 ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ วันที่  23  
พฤษภาคม  2561   (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561 ข้อ 2             
หน้า 20 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการ พัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)  

 5. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000  บาท                                       
        จ านวน  42,000  บาท  

          คุณลักษณะพื้นฐาน 
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
          - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
 - มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ SUPER AMOLED 
          - มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi  (802.11b/g/n/ac) , Bluetooth และ GPS 
 - มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
 - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
 - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 

 ซึ่ ง เป็ น เก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า งแ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พ้ื น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์                          
ณ วันที่ 23  พฤษภาคม  2561   (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 
ข้อ 3 หน้า 20 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการ พัฒนาระบบบริการจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
     แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  

     1. งานเทศกิจ 

  2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน    รวม   3,478,725       บาท 
 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม       3,478,725 บาท 
  

งบบุคลากร (5200000)       รวม   1,617,400  บาท 
 

เงินเดือน   (ฝ่ายประจ า) (5220000)    รวม   1,617,400    บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)      จ านวน     223,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (5220500)      จ านวน      551,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินลูกจ้างประจ า  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน                     
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)     จ านวน      763,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)    จ านวน        79,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
 

งบด าเนินงาน (5300000)       รวม    1,142,000   บาท 
 

ค่าตอบแทน (5310000)       รวม    47,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.(5310100)       จ านวน    30,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/          
ว 7271 ลงวันที่ 26  ธันวาคม  2560 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)    จ านวน      2,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)              จ านวน     15,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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ค่าใช้สอย  (5320000)       รวม      815,000  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) 

 ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน   540,000  บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ  ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานด้านการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ล่วงหน้า การเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย อาทิ
เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ า การก าจัดวัชพืชในแม่น้ าล าคลอง การท าความสะอาด เก็บสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หรือตามที่
ระเบียบฯ ก าหนดให้เบิกจ่ายและท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (5320300) 
                                                                                           รวม      75,000  บาท 
 

1.โครงการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด              จ านวน     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เช่น  

การฝึกอบรม การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการจัด นิทรรศการ การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน วิทยากร  ค่ารับรอง  ค่ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ ม   ค่ าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ าย อ่ืนที่ จ า เป็น  ถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้า 29/97 ข้อ 6 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่สร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)  
 

2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่   จ านวน      5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น การตั้งจุดบริการร่วม

รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย   โดยจ่า ย
เป็นค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจการณ์  รวมถึงค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดท าแผ่น
พับ โปสเตอร์ ใบปลิว ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว587 ลว.1 มีนาคม 2556 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ 
หน้า 58/97 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่สร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน)  

 

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์  จ านวน     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่นการตั้ง จุดบริการ

ร่วมรวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย         
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจการณ์  รวมถึงค่ากระดาษ
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์        
ค่าจัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว587 ลว.1 มีนาคม 2556 (สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้า 58/97 ข้อ 2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่สร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)  
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4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานประกอบการ 
 จ านวน     10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนในพ้ืนที่  
สถานประกอบการภาคเอกชน  หน่วยงานต่างๆ  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์
ป้องกันอัคคีภัยตามจุดเสี่ยงต่างๆ และตามบ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าป้าย  ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร 
อาหารว่าง  เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 หมวด 8 ข้อ 30 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555  และถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้า 28/97 ข้อ 2  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

5.โครงการอบรม/ฝึกซ้อม/ทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน 20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือฝึกซ้อมแผนและฝึกทบทวน  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพล 
เรือนของพนักงานฝึกอบรมเพ่ิมเติมตามหลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน ของอาสาสมัคร  อปพร.  โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการกู้ชีพและกู้ภัย และหลักสูตรต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ารับรอง
ค่ากระดาษเครื่องเขียน แบบพิมพ์  ค่าป้าย  ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท 0313/4/3026 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เทศบาล ฯ หน้า 29/97 ข้อ 5สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

6. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว แผ่นดินไหว ฯลฯ  

จ านวน     5,000   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ เช่น  อุทกภัย วาตภัย  ภัยหนาว 
แผ่นดินไหว ฯลฯ  ในช่วยเหลือราษฎร และบรรเทาทุกข์หรือช่วยเหลือเบื้องต้น ท าให้เกิดผลดีต่อการบริการ
ประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้า 57/97  ข้อ 1)   
 

7. โครงการลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและไฟป่า    จ านวน    5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การลดภาวะโลกร้อน หมอกควันและไฟป่า และค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น           
พ.ศ.2557 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ  หน้า 55/97 ข้อ 5) 
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8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จ านวน    20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล ฯ พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  
รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทองโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   

  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)      รวม     200,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  
 

ค่าวัสดุ (5330000)       รวม       280,000   บาท 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว(5330300)                                            จ านวน     10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ผงชักฟอก น้ ายาท าความสะอาดและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่นอน มุ้ง ฯลฯ    
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)      จ านวน   100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)      จ านวน   100,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน ดีเซล  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี   

ก๊าซหุงต้ม  ถ่านน้ ามันก๊าด  ฯลฯ   
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)                                              จ านวน     50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดฝึก ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และชุดฝึก อปพร. ถุงเท้า รองเท้า 

หมวก เข็มขัดเสื้อกั๊กสะท้อนแสง  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการของท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   

วัสดุเครื่องดับเพลิง(5331600)    จ านวน     20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาไฟวาบวาบ   ข้อต่อแยกส่งน้ า

ดับเพลิง  ผลเคมีดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง สายส่งดับเพลิง  ฯลฯ                                
 

งบลงทุน (5400000)    รวม       654,325    บาท 
 

          ค่าครุภัณฑ์  (5410000)                                            รวม       281,325    บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)      รวม      40,200    บาท 

1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)                    
   จ านวน 1 เครื่อง    จ านวน    40,200  บาท  

             คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  30,000  บีทียู 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
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4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้าง
ท าความสะอาดได้ 

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7. การจัดซื้อเครือ่งปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดย
ให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้วยราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ 
- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือ

ค่า EER  ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกว่า 

8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 

4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ.  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 1 หน้า 25  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600)      รวม      6,350    บาท 

1.จัดซื้อตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ POLO HIGHER-630 จ านวน 1 เครื่อง            จ านวน    6,350    บาท          
คุณลักษณะพื้นฐาน 

  1. กระแสไฟชาร์ต  60A 
  2. กระแสไฟสตาร์ท สตาร์ทได้ 540A 
  3. กระแสสูบ 360A 
  4. ชาร์ตแบตฯ แรงดันไฟฟ้า V 12/24 V 
  5. ความสามารถชาร์ต (AH) 60-1000 AH 
  6. Rated  Capacity (Watt) Charge 2000W/Start 1200 W 
  7. กระแสไฟเข้า 1 Phase (Input power) 50HZ 

  8.  ระดับฉนวน (insulation Class) F 
  9.  น้ าหนัก 25.8 KG 

  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 6 หน้า 26 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
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 ครุภัณฑ์โรงงาน (5411000)      รวม     30,000    บาท 

1.จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ    จ านวน 1 เครื่อง     จ านวน   15,000    บาท          
คุณลักษณะพื้นฐาน 

 ขนาด  1.60  มิลลิเมตร 
1)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความหนาขั้นต่ าของแผ่นเหล็กที่ตัดได้ 

  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 2 หน้า 25  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 

          2.  จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่  ขนาด 3  ตัน  จ านวน  1  เครื่อง    จ านวน   15,000    บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) เป็นแม่แรงแบบตะเฆ่มีด้านคันโยกแบบมือถือ 
2) ทุกขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ าหนักได้ขั้นต่ า 

  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 3 หน้า 25 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 ครุภัณฑ์ส ารวจ (5411300)      รวม     4,775    บาท 

1.จัดซื้อบันไดสไลด์ ขนาด 24 ฟุต    จ านวน 1 อัน     จ านวน    4,775    บาท          
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1)  ท าจากไฟเบอร์กลาส ทนต่อกระแสไฟฟ้าสูงถึง 25,000 โวล์ทต่อตารางนิ้ว 
2)  ขั้นบันไดรูปตัว D ท าให้ยืนได้สะดวกกว่าแบบเลย 
3)  ร่องตรงขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไหล 
4)  ขาตั้งท าจากอลูมิเนียมหล่อ เสริมยางด้านล่างอย่างหนา หมุนได้สะดวกและกันลื่น 
5)  ถอดสลักง่าย และสะดวกโดยใช้เพียงนิ้วเดียว 
6)  ฝาครอบหุ้มทั้งด้านบนและล่างเพ่ือป้องกันโครงไฟเบอร์กลาส 
7)  บันไดแต่ละขั้น สามารถรับน้ าหนักได้สูงถึง 136 กิโลกรัม 
8)  ขนาด  24  ฟุต 
 
9)  ความยาว  7.3  เมตร ความยาวฐาน  3.6  เมตร  ความกว้างฐาน 432  มม.  ความยาวสูงสุด  
     64  เมตร 
10)  น้ าหนัก  19.4  กิโลกรัม 

  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
เกณฑ์ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 7 หน้า 26  และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)             จ านวน  200,000    บาท 

             เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์  ฯลฯ  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)       รวม    373,000   บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000)            จ านวน 373,000  บาท 

1. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

             จ านวน    373,000  บาท 
 ปริมาณงาน 

1.  ปรับปรุงห้องเก็บของสถานีดับเพลิงเป็นห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ขนาด 12.00 เมตร  x 3.90  เมตร 

2.  งานเทปรับระดับพ้ืนที่จอดรถด้านหน้าเป็นลานอเนกประสงค์ ขนาด 3.70 เมตร x 8.00 เมตร   
หนา 0.10 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  29.60 

ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2561 ข้อ  1  หน้ า  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 

งบเงินอุดหนุน (5600000)        รวม     65,000     บาท  
 

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)               รวม     50,000     บาท  

1.อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง            จ านวน    50,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอจอมทอง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ตามหนังสืออ าเภอจอมทอง ที่ ชม 0218/1712  ลงวันที่ 6  กรกฎาคม  2561 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 1 หน้า 13 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 
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เงินอุดหนุนเอกชน (5610300)      รวม     15,000     บาท 

 1.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  ต าบลดอยแก้ว   จ านวน    5,000     บาท 
      เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี้ 
  1.  โครงการป้องกันไฟป่า ประจ าปี 2562   จ านวน  5,000  บาท 
  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้าที่ 71/97  ข้อ  1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

 2.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ต าบลบ้านหลวง   จ านวน    5,000    บาท 
      เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี้ 
  1.  โครงการป้องกันไฟป่า ประจ าปี 2562   จ านวน  5,000  บาท 
  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้าที่ 71/97  ข้อ  1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

3.  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  ต าบลบ้านหลวง   จ านวน   5,000    บาท 
      เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี้ 
  1.  โครงการป้องกันไฟป่า ประจ าปี 2562   จ านวน  5,000  บาท 
  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้าที่ 71/97  ข้อ  1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งนวัตกรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง)  



 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนกำรศึกษำ 

 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

      2.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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               แผนงานการศึกษา(00210)  รวม   23,239,018    บาท 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)              รวม    1,743,420   บาท 
 
งบบุคลากร   (5200000)       รวม    1,605,420   บาท 
  

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (5220000)              รวม    1,605,420   บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)                      จ านวน    1,231,020   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี          

โดยค านวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (5220200)               รวม        67,200   บาท 
 

เงินค่าตอบแทนรายเดือน                      จ านวน    67,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับ 8 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้   ไม่เกิน 12 เดือน    

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300)                    จ านวน   67,200   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับ 8 จ านวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)                   จ านวน      216,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12  เดือน   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)                 จ านวน  24,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของกองการศึกษา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน   

 
งบด าเนินงาน   (5300000)                รวม       138,000   บาท 
 

ค่าตอบแทน (5310000)                รวม       2,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)                   จ านวน         2,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และ

ลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกจากเวลาราชการปกติ  
หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
 

ค่าใช้สอย (5320000)          รวม        105,000     บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)                 รวม          10,000     บาท 
 

- ค่าจ้างเหมาบริการ                  จ านวน         10,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายส าเนาเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  หรือเขา้ปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่ม ค่าจ้างท าของ  

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได ้
 



ห น้ า  | 32 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (5320300) 
          รวม     85,000   บาท 

 

1.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ                     จ านวน      50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลจัดขึ้น  หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  เช่น  
ค่าอาหาร  น้ าดื่ม  เครื่องดื่ม  นมสด  ของขวัญ   เงินรางวัลเพ่ือมอบแก่เด็กที่มาร่วมงาน  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  
ค่าจัดท าเวทีประกอบกิจกรรมทุกเวที  ค่าตอบแทนผู้ร่วมและด าเนินกิจกรรมส าหรับเด็ก  และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 บทที่ 1 มาตรา 50  (7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เทศบาลฯ  หน้า 52/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดเทศบาล                   จ านวน       5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ,  อุปกรณ์  และกิจกรรมในการพัฒนาห้องสมุดเทศบาลต าบล

จอมทอง เช่น  หนังสือ, วารสาร, ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 บทที่ 1 มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4(สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 36/97 ข้อ 4 และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร           จ านวน    30,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ  พนักงานจ้าง  

ลูกจ้างประจ า  รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)                       จ านวน     10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน   

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 

ค่าวัสดุ (5330000)                  รวม     31,000    บาท  
 

วัสดุส านักงาน  (5330100)               จ านวน    10,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวร แต่มีราคาต่อชิ้น/ชุด ไม่เกิน 5,000 บาท   เช่น  เครื่อง 

เขียน  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  แฟ้ม       ตรายาง  ฯลฯ  เป็นต้น    
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)          จ านวน     1,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง

หรือภาพ  วีดีโอ  แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ  ส าหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)          จ านวน    20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรือจาน

บันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)               รวม   21,495,598      บาท 

งบบุคลากร(5200000)                                รวม    6,011,460      บาท 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (5220000)                   รวม    6,011,460      บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)         จ านวน    4,454,220       บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง และสังกัด

โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) พร้อมปรับปรุง เงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน  12  เดือน  
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล (5220200)            รวม      268,800      บาท 

 -เงินค่าตอบแทนรายเดือน         จ านวน      268,800      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ 

- ครู คศ.3  จ านวน  4  อัตรา ๆ เดือนละ  5,600  บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 

เงินวิทยฐานะ (5220400)                   จ านวน      352,800      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าวิทยฐานะ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ให้แก ่

-  ครู  คศ. 2  จ านวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ  3,500  บาท 
- ครู คศ. 3  จ านวน  4  อัตรา ๆ เดือนละ  5,600  บาท  

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)          จ านวน      838,680    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป , พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก) ของกองการศึกษา     

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)         จ านวน    96,960   บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของกองการศึกษา    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
 
 

งบด าเนินงาน (5300000)               รวม     8,802,838   บาท  

ค่าตอบแทน (5310000)       รวม        10,000   บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)           จ านวน    10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ค่าใช้สอย (5320000)       รวม    4,695,410   บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (5320100)     รวม   1,300,000    บาท 

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่             จ านวน   10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์  การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ              

วีดีทัศน์   ค่าล้างอัดขยายรูปการจ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการเทศบาล ฯในสื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์    หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ การ
จัดท า   เอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  วารสาร  แผ่นพับ ฯลฯ   

       2.ค่าจ้างเหมาบริการ              จ านวน   1,290,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายส าเนาเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่ม  ค่าจ้างท า

ของ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้   

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300)  
  รวม   3,295,410   บาท  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                          รวม   2,983,410  บาท 

1. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                          รวม   1,512,000  บาท  

  1.1 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง   
                   จ านวน   392,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 ของนักเรียน        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561 และสถิติการเพ่ิม – ลด ของ
นักเรียน ในอัตราคนละ  20.- บาท จ านวน  245.-วัน  ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  
2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า 35/97  ข้อ 2 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ด้านการ สังคมทางวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง)  

  1.2 ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)           
                   จ านวน   1,120,000  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ตามจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561 และสถิติการ
เพ่ิม – ลด ของนักเรียน ในอัตราคนละ  20.- บาท จ านวน  200.-วัน  ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 
19  มิถุนายน   2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า 36/97 ข้อ 5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสังคมทางวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง)  
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2. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น     จ านวน   354,800   บาท 

 2.1 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                                  จ านวน    20,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ) ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 
39/97 ข้อ 20 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

  2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ADSL และ LAN      จ านวน 16,800  บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ADSL และ LAN ในโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชน
บ้านข่วงเปาเหนือ) เช่น ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 
3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  และตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)  

 2.3 ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน        จ านวน  100,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  และตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)  

 2.4 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน                 จ านวน   50,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
ตามหนังสือ ที่  มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 และตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)  

 2.5  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.     จ านวน  27,000  บาท  

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การอบรม การสัมมนา 
การประชุม  และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  
ตามหนังสือที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 

 2.6 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา              จ านวน  21,000 บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชน
บ้านข่วงเปาเหนือ) ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561และตามแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 
41/97 ข้อ 31 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
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 2.7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา               จ านวน  50,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 และตามแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) (สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เทศบาล ฯ  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  
ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

 2.8  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา   
          จ านวน   50,000    บาท 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา  ของโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ตามหนังสือที ่มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
           

  2.9  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 20,000 บาท 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 39/97 ข้อ 25 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

3. เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
          จ านวน      4,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ส าหรับนักเรียน
ที่ผู้ปกครองมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  
2561 อัตราคนละ 500 บาทต่อภาคเรียน (1,000 บาทต่อคนต่อปี)  และไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)    ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)  

4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          จ านวน   948,360   บาท 

 4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)               รวม     508,200  บาท 

      (1) ระดับอนุบาลศึกษา                  จ านวน     202,300   บาท 
  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 
บาท/ภาคเรียน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่  มท 0816.2/
ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   

     (2) ระดับประถมศึกษา                    จ านวน   305,900   บาท 
  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 
บาท /ภาคเรียน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2          
/ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
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  4.2 ค่าหนังสือเรียน                       รวม   131,460     บาท 

      (1) ระดับอนุบาลศึกษา                                      จ านวน      23,800    บาท 
  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดซื้อหนังสือ แบบเรียนระดับอนุบาลศึกษา โรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
 

     (2) ระดับประถมศึกษา                                               จ านวน    107,660    บาท 
   เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล
จอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  

  4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน                       รวม    86,590   บาท 

       (1) ระดับอนุบาลศึกษา                                              จ านวน    23,800   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 100 บาท/ ภาค
เรียน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ ว  3274           
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561    

      (2) ระดับประถมศึกษา                                                จ านวน    62,790   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาค
เรียน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2 / ว 3274              
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   

  4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน                         รวม   93,660   บาท 

      (1) ระดับอนุบาลศึกษา                                                 จ านวน  35,700   บาท 
   เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 
0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   

      (2) ระดับประถมศึกษา                       จ านวน  57,960   บาท 
  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา อัตรา
คนละ 360 บาท/ปี โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 
0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 

 4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                รวม   128,450  บาท 

      (1) ระดับอนุบาลศึกษา                 จ านวน   51,170  บาท 
  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 215 บาท/ภาค
เรียน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
      (2) ระดับประถมศึกษา                    จ านวน    77,280  บาท 
   เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) กองการศึกษา ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 
3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
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5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง (รายหัว)   
          จ านวน   136,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลจอมทอง อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  ตามหนังสือที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า 47/97 ข้อ 65 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  
ด้านการสังคมทางวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง)  

6.  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  

                                                      รวม   28,250   บาท 

 6.1 ค่าหนังสือเรียน                         จ านวน      5,000   บาท 
 เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดซื้อหนังสือ แบบเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  

 6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน                                   จ านวน      5,000   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง อัตราคนละ 200 
บาท/ ปี ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว  3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561    

 6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                     จ านวน      7,500   บาท 
  เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทองจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน 
ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   

 6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                        จ านวน     10,750   บาท 
 เพ่ือจัดเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง                       
ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561   
 

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง 
          จ านวน    37,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จอมทอง และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็น ฯลฯ  ตามโครงการดังนี้ 

1. โครงการยี่เป็งร าลึก     งบประมาณ  3,000  บาท 
2. โครงการวันแม่แห่งชาติ    งบประมาณ 3,000  บาท 
3. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย  งบประมาณ  3,000  บาท 
4. โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง    งบประมาณ  3,000  บาท 
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ    งบประมาณ 5,000  บาท 
6. โครงการระลึกพระคุณครู    งบประมาณ  3,000  บาท 
7. โครงการถวายเทียนพรรษา    งบประมาณ 3,000  บาท 
8. โครงการสายสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน   งบประมาณ  3,000  บาท 
9. โครงการเยี่ยมบ้านน้องหนู    งบประมาณ 3,000  บาท 
10. โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting)งบประมาณ     3,000  บาท 
11. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น    งบประมาณ       5,000  บาท 
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พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 บทที่ 1 มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 12 และส่วนที่ 2 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายใน
ท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 35/97 
ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการสร้างสังคมทางวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา                             จ านวน   15,000   บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาล้านนาและอนุรักษ์ภาษาล้านนาการเขียนตัวอักษร  ของโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) และตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 44/97 ข้อ 52 และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

โครงการกิจกรรมวันส าคัญ       จ านวน   20,000  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ร่วมกับชุมชนของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) และตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
(ฉบับที่ 2) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 40/97 ข้อ 26 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

โครงการร่วมประกวดทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

                                                                                                      จ านวน  50,000   บาท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมประกวดทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 39/97 ข้อ 21 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ         จ านวน  50,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 
(สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 38/97 ข้อ 19 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
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โครงการเปิดโลกวิชาการ           จ านวน   10,000  บาท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน สู่สายตาของชุมชนและโรงเรียนสังกัดอ่ืน (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 39/97 ข้อ 22 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

โครงการส่งนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เข้าร่วมการแข่งขัน  

                                                                                   จ านวน   80,000   บาท 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาโรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
ค่าบริการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ส าหรับโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 41/97 ข้อ 32 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร                  จ านวน   50,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ) รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้าน
ข่วงเปาเหนือ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง            
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)                             รวม   100,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ครุภัณฑ์  ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 

ค่าวัสดุ (5330000)        รวม  3,902,428    บาท 

วัสดุส านักงาน  (5330100)                  จ านวน     30,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  และวัสดุคงทนถาวรเช่น เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้

จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  แฟ้ม    ตรายาง  ฯลฯ  เป็นต้น แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง    จ านวน   20,000  บาท 
- โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)   จ านวน   10,000  บาท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)       จ านวน   10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้าสวิทซ์ไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของ
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)      จ านวน   20,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น เบาะนอน  แปรง  ไม้กวาด  ถังขยะ  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  
ช้อนส้อม แก้วน้ า ผงซักฟอก  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฯลฯ แยกเป็น 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง    จ านวน 10,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)   จ านวน 10,000 บาท 

ค่าอาหารเสริมนม (5330400)       รวม   3,717,428    บาท  
- ค่าอาหารเสริมนม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง       จ านวน     153,296    บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง  จ านวน  80 คน  และสถิติการเพ่ิม – ลด ของนักเรียน เบิกจ่ายอัตราคนละ              
7.37 บาท  จ านวน 260 วันตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)   จ านวน  536,536  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 ส าหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ

เด็ก ป.1 – ป.6 ให้แก่โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  จ านวน  280  คน  และสถิติการเพ่ิม – ลด 
ของนักเรียน  เบิกจ่ายอัตราคนละ7.37 บาท จ านวน 260 วันตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561     

-  ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนศรีจอมทอง                                        จ านวน  3,027,596   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ส าหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล  และ

เด็ก ป.1-ป.6  ให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่เชียงใหม่ เขต 6  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ โรงเรียนศรีจอมทอง 
ตามหนังสือที่ ศธ 04223.0101/190 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561  จ านวน  1,580.- คน และสถิติการเพ่ิม – ลด 
ของนักเรียน เบิกจ่ายอัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  260.-  วัน ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  
19  มิถุนายน  2561 (ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 72/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง)       
 

วัสดุก่อสร้าง (5330600)                 จ านวน   15,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ า ไม้ต่างๆ  ค้อน คีม 
เลื่อย ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (5330700)      จ านวน    5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่   ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน เพลา สายไมค์ 

และวัสดุส าหรับยานพาหนะ  ที่ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (5330800)                จ านวน  30,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  จาระบี   ก๊าซหุง
ต้ม  ถ่าน  น้ ามันก๊าด  ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกล ฯลฯ แยกเป็น 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง   จ านวน    5,000   บาท 
           -โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) จ านวน  25,000   บาท 
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วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (5330900)     จ านวน   10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ  สายยาง ถุงมือ ส าลี เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ  

ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลฯ 

วัสดุการเกษตร (5331000)       จ านวน   15,000   บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้   ปุ๋ย  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์
พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมัด เชือก
ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกและอุปกรณ์อ่ืนๆ   ฯลฯ แยกเป็น  
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง             จ านวน    5,000 บาท  
  -โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  จ านวน   10,000 บาท  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (5331100)         จ านวน   10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ  วีดีโอ  แผ่นซีดี  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ  ส าหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาลฯ  
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง             จ านวน     2,000   บาท  
  -โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  จ านวน     8,000   บาท  

วัสดุกีฬา (5331300)          จ านวน   10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล  ตะกร้อ ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของ
โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)          จ านวน   30,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ  ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลฯ 
แยกเป็น 
   -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง    จ านวน   10,000 บาท 
   -โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  จ านวน   20,000 บาท 
 

  ค่าสาธารณูปโภค (5340000)       รวม     195,000   บาท 

 ค่าไฟฟ้า(5340100)                                      จ านวน   120,000   บาท   

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)    
 

ค่าน้ าประปา(5340200)                                              จ านวน    60,000   บาท   

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)    
  

ค่าบริการโทรศัพท์(5340300)                                      จ านวน     5,000    บาท    

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ส าหรับโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)    
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(5340500)     จ านวน   10,000   บาท  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  
 
งบลงทุน (54000000)                   รวม    341,300   บาท 

ค่าครุภัณฑ์ (54100000)        รวม    191,300   บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)        รวม    187,000    บาท 

1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 18,000 บีทียู  

         จ านวน     21,000    บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 1,800  บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000  บีทียู ต้องได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) 

หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและอุปกรณ์
สามารถท าความสะอาดได้ 
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 

6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การจั ด ซื้ อ เค รื่ อ งป รั บ อ าก าศ ขน าด อ่ืน  ๆ  (น อก จ าก ข้ อ  3 ) ให้ เป็ น ไป ต าม ม ติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 
  ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ประหยัดพลังงานได้ดี 

8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตซ์  1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
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ขนาดไม่ต่ ากว่า    4,000  บีทียู  5,500  บาท 
(2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 

ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู  5,000  บาท 
ขนาดไมต่่ ากว่า 42,000 บีทียู  6,000  บาท 

(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท 

เพ่ือใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2561 หน้า 16 ข้อ 3 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000  บีทียู 
                      จ านวน     56,000    บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000  บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000  บีทียู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric 

grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละอองและ
อุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 

6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

7) การจัดซื้ อ เครื่องปรับอากาศขนาด อ่ืน  ๆ (นอกจากข้อ  3) ให้ เป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้ พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ คือ 
- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 
  ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถ

ประหยัดพลังงานได้ด ี
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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(1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตซ์  1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม 
     ฉนวนยาว 4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 

9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
(1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

                           ขนาดไม่ต่ ากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
                           ขนาดไม่ต่ ากว่า    4,000  บีทียู  5,500  บาท 

(2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
                           ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู  5,000  บาท 
                           ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู  6,000  บาท 

(3)  ชนิดติดผนัง 
                           ขนาด 12,000 – 24,000  บีทียู  3,000  บาท 

เพ่ือใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 4  หน้า 17 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

3. เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม 

     จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 55,000  บาท                                     จ านวน   110,000    บาท 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ท างานด้วยระบบ Electrostatic  ประกอบด้วย 

(1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell 
(2) สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพ การฟอกอากาศได้ไม่

น้อยกว่า 90 % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(4) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ ากว่า 500 ซีเอฟเอ็ม และ 
1,000 ซีเอฟเอ็ม 

(5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

เพ่ือใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนมกราคม  2561  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 5 หน้า 17 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 

 



   ห น้ า  |47 

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (5411600)                                    รวม      4,300  บาท 
 

1.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       
                                                                                  จ านวน    4,300  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถุงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 

 

เพ่ือใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจอมทอง ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2561 ข้อ 2  หน้า 16 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)            รวม      150,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100)       จ านวน 150,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน  สิ่งก่อสร้างที่ช ารุดเสียหาย  หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพ่ือมิ
ให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม  เช่น  รั้ว   อาคาร  ถนนและบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ   
 

งบอุดหนุน (5600000)                รวม   6,340,000   บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ(5610200)            รวม   6,340,000   บาท 
 

1. อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง      

1.  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน       จ านวน   6,320,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ประจ าปีงบประมาณ  2561  ตามจ านวนนักเรียน            

ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561  จ านวน   1,429.-  คน  อัตราคนละ  20  บาท  100%  จ านวน  200.- วัน       
ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่   14  มิถุนายน  2560 และสถิติการเพ่ิม – ลด ของนักเรียน            
ตามหนังสือโรงเรียนศรีจอมทอง ที่ ศธ 04223.0101/190 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (สอดคล้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 72/97 ข้อ 1 
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
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 2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด      จ านวน       20,000     บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนศรีจอมทอง                  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว 1179 ลว. 10 กรกฎาคม 2557 (สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ฯ  หน้า 72/97 ข้อ 2 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 
 
 



 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนสำธำรณสุข 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     2.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
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             แผนงานสาธารณสุข       รวม   3,937,460     บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)                 รวม   1,823,020       บาท 
 

งบบุคลากร (5200000)           รวม    1,341,720      บาท 
 

เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (5220000)       รวม    1,341,720      บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)                จ านวน   1,059,720      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ พร้อมปรับปรุง เงินเดือน 

ประจ าปี โดยค านวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
 

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300)         รวม         42,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ (ประเภทอ านวยการ ระดับต้น )   

จ านวน 1 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)                 รวม        216,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขฯ  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    

 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  (5220800)       รวม         24,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขฯ  

โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
 

งบด าเนินงาน  (5300000)         รวม      461,300       บาท 
 

ค่าตอบแทน  (5310000)      รวม        67,800      บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)           จ านวน          2,000      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน  ลูกจ้างประจ า และ 

พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ  

ค่าเช่าบ้าน (5310400)       จ านวน         36,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่ก าหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)     จ านวน         29,800     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

ค่าใช้สอย (5320000)       รวม       330,000     บาท 
 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)    จ านวน       250,000    บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ 
ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่ เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่                      
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 

                   รวม      60,000   บาท 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร           จ านวน   20,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุในการอบรมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูก้องตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
มาตรา 32 ก าหนดประเภทของกิจการและก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขทั่วไปส าหรับผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 (สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เทศบาล หน้า 62/97  ข้อ 8  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน) 
 

2. โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 
       จ านวน    20,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีใจรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอ้ือต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องในการเป็นผู้น าเยาวชนในชุมชน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 55/97 ข้อ 4 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร         จ านวน   20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)        จ านวน     20,000       บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุประเภทต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด ี

  ค่าวัสดุ  (5330000)          รวม       63,500      บาท 
 

วัสดุส านักงาน (5330100)         จ านวน        30,000      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวร  เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง  ฯลฯ เป็นต้น  
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วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)      จ านวน         2,500      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถุงด า  ไม้กวาด  ที่ตักผง  ถังขยะ  มีด  ฯลฯ 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100)       จ านวน        1,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ วีดีโอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  
 

วัสดุคอมพิวเตอร์  (5331400)       จ านวน      30,000       บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมโมรี่ซิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  
 
งบลงทุน (5400000)          รวม          20,000     บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (5410000)         รวม          20,000     บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)    จ านวน       20,000    บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์   บ ารุงรักษาโครงสร้าง

ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์  ฯลฯ  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)                รวม  2,114,440     บาท 

งบบุคลากร (5200000)          รวม     548,640     บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000)                รวม     548,640     บาท 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)                         จ านวน    308,640     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขฯ พร้อมปรับปรุง เงินเดือน 

ประจ าปี  โดยค านวณ  ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (5220700)      จ านวน    216,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)    จ านวน       24,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกอง
สาธารณสุขฯ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

งบด าเนินงาน (5300000)      รวม   827,000       บาท 

ค่าตอบแทน  (5310000)    รวม     42,000      บาท 

ค่าเช่าบ้าน (5310400)               จ านวน     42,000      บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่ก าหนด 
 

ค่าใช้สอย (5320000)       รวม       695,000      บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)    จ านวน    550,000      บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการ 
ประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่ เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่                      
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 

           รวม          135,000   บาท 
 1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   จ านวน         30,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย
ไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสารเคมีก าจัดพาหะน าโรค ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
ใส่เครื่องพ่นสารเคมีก าจัดพาหะน าโรค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค และ
ค่าใช้จ่ าย อ่ืนที่ จ าเป็นและเกี่ ยวข้องกับ โครงการที่ สามารถเบิกจ่ ายได้  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542 และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด       แผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
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เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 59/97 ข้อ 3 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า        จ านวน   20,000   บาท 
   ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
เช่น ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯที่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 179 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และประกาศ
กรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 59/97 ข้อ 3 และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 

3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์            จ านวน  10,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าป้ายไวนิล
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ            เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ      การ
รักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2128 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน
งบประมาณและจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.3/ว 2196 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพ่ือมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 59/97 ข้อ 3 และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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4. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ                จ านวน   40,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น 
ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 59/97 ข้อ 3 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 

12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน                            จ านวน  10,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เช่น 
ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  มาตรา 50 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 59/97 ข้อ 3 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 

13. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจอมทอง         จ านวน   25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจอมทอง 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการที่
สามารถเบิกจ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจและ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติ ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ. 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 
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ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น และหนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ. 08/1465 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 เรื่อง 
การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 60/97 ข้อ 4 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)           จ านวน  10,000  บาท 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น 
 

 ค่าวัสดุ  (5330000)                     รวม      90,000   บาท 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (5330200)         จ านวน       5,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)                 จ านวน      10,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ  
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)         จ านวน      50,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900)       จ านวน     20,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ ฯลฯ 
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)        จ านวน      5,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน  ฯลฯ  

 

งบลงทุน (5400000)                  รวม        408,800   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (5410000)         รวม         73,800    บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)                   รวม         25,900    บาท 
 

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 15,000 บีทียู          จ านวน        25,900    บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  15,000  บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง  
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับ
การ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย   
   ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอด
ล้าง    ท าความสะอาดได้   
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- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน  
- ชนิดติดผนัง   
ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืนเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟองอากาศ 

6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่
3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้ พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจาการพิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติคือ 

- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
-ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า  

 EER  ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว  ท่อทองดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 
 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาล  หน้าที่ 96/97  ข้อ 6 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม) 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600)                   รวม         27,900   บาท 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
    จ านวน  1  เครื่อง                 รวม         22,000    บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) จ านวน  1  หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  2  MB  โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก 
(Graphics Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า  8  แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  6  MB   ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า  
1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  Graphics 
Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1  GB   
หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onbord Graphics       
   ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
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- มีความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB    
  หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน  1  หน่วย  
- มี DVD – RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ   
ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า  มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่
น้อยกว่า  19  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 

ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล  หน้าที่ 96/97  
ข้อ 3 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)                                     
 

2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   จ านวน  1  เครื่อง           จ านวน   5,900  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
–มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
–สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล  

หน้าที่ 96/97  ข้อ 7 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)                                     
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                  จ านวน   20,000   บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์  หรือรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ 
 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)   รวม          335,000  บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (5420900)    รวม      335,000  บาท 

 1. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง    จ านวน         335,000  บาท 

 ปริมาณงาน 
1. ขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  5.70  เมตร 

  (ตามประมาณการราคาที่เทศบาลต าบลจอมทองก าหนด) (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 6 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
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งบเงินอุดหนุน (5600000)              รวม  330,000   บาท 

 เงินอุดหนุนเอกชน(5610300)              รวม  330,000   บาท 

 1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 1 ดอยแก้ว         จ านวน   10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 1 ต าบลดอยแก้ว  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

2.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 2 ดอยแก้ว        จ านวน   10,000     บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 2 ต าบลดอยแก้ว  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

3.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 1 บ้านหลวง        จ านวน    10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 1 ต าบลบ้านหลวง  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

4.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 2 บ้านหลวง        จ านวน   10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 2 ต าบลบ้านหลวง  
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(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

5.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 3 บ้านหลวง         จ านวน   10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 3 ต าบลบ้านหลวง  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 

6.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 4 บ้านหลวง       จ านวน    10,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 4 ต าบลบ้านหลวง  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 

7.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 4 ข่วงเปา                  จ านวน   10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 4 ต าบลข่วงเปา  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

8.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 5 ข่วงเปา        จ านวน    10,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 5 ต าบลข่วงเปา  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
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9.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 6 ข่วงเปา           จ านวน  10,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 6 ต าบลข่วงเปา  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

10.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 9 ข่วงเปา          จ านวน   10,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต าบล
จอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 9 ต าบลข่วงเปา  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน) 
 

11.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ 11 ข่วงเปา        จ านวน  10,000    บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน  กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรณรงค์ แก้ไขและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ในโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สุขภาพจิตอุบัติเหตุ  โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และโรคที่เกิดจากการขาดสาร
ไอโอดีน เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496  ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาล
ต าบลจอมทอง) มาตรา 50 (6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม หมู่ 11 ต าบลข่วงเปา  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล 
หน้า 75/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน) 
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12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 

13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1 -3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1 – 3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 

15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1 – 3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1 – 3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้าง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

 

17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

19. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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20. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

21. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา  จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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22. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา  จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์   จ านวน 6,680 บาท 
2. การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
3. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี      จ านวน 6,660 บาท 
หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (19) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ข้อ (4) ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ. 2561 – 2564 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ข้อ 1-3 หน้า 11 และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)   รวม      12,000      บาท 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)    รวม       12,000      บาท 
 

งบด าเนินการ (5300000)      รวม   12,000      บาท 
 

ค่าใช้สอย (5320000)     รวม    12,000     บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 
         รวม    12,000    บาท 
 
 

1.ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของคนพิการ, ผู้ติดเชื้อเอดส์, ผู้ด้อยโอกาส,  

  ผู้เลิกสารเสพติด และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ      จ านวน     12,000    บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการ, ผู้ติดเชื้อเอดส์,ผู้ด้อยโอกาส ผู้เลิกสารเสพติด 
และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมร่วมกิจกรรม หรือส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ เช่นงานวันส าคัญต่างๆ งานรดน้ าด าหัว งานรัฐพิธี งานกิจกรรม  การจัดท าโครงการต่างๆ   
การช่วยเหลือวัสดุ/อุปกรณ์  การส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เลิกสาร
เสพติด และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นฯลฯ (ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลฯ พึง
กระท าได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลต าบล 
มาตรา 50 ภายใต้กฎบังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ข้อ (7) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ ข้อ (6) การ
ส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 15 
(3) ค าแนะน าชี้แจงและปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
สมรรถภาพที่มีอยู่ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ส าหรับคนพิการ (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 34/97        
ข้อ 6 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการสร้างความม่ันคง ปลอดภัยและสงบสุข
ของประชาชน)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนเคหะและชุมชน 

 1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

              2.งานไฟฟ้าและถนน 

     3.งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

     4.งานบ าบัดน  าเสีย 
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แผนงานเคหะและชุมชน(00240)   รวม   13,019,320   บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   รวม    5,181,320 บาท 
 

งบบุคลากร  (5200000)       รวม        3,085,320  บาท 
 

  เงินเดือนฝ่ายประจ า  (5220000)    รวม    3,085,320 บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน(5220100)      จ านวน    1,561,620    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ของกองช่างพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดย

ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน    
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  (5220200)                  รวม         67,200 บาท 
 

 -ค่าตอบแทนรายเดือน        จ านวน         67,200   บาท 

- ผู้อ านวยการกองช่าง  (ประเภทอ านวยการ  ระดับกลาง  )  จ านวน  1  อัตรา   เดือนละ 5,600 บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12  เดือน 
 

เงินประจ าต าแหน่ง (5220300)                         จ านวน       85,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
-ผู้อ านวยการกองช่าง (ประเภทอ านวยการ  ระดับกลาง  )   จ านวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ               

5,600 บาท   รวม  67,200  บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12  เดือน 
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ( ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น  )  จ านวน  1  อัตรา   เดือนละ  

1,500 บาท  รวม  18,000 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12  เดือน 
 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  (5220500)     จ านวน      264,660  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินลูกจ้างประจ าของกองช่าง    โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน  จ านวน  1  อัตรา      
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (5220700)     จ านวน    1,003,740     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างกองช่าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่

เกิน 12 เดือน 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)    จ านวน     102,900      บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 

12  เดือน   
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งบด าเนินงาน  (5300000)      รวม       2,055,000   บาท 

ค่าตอบแทน (5310000)      รวม         190,000    บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)   จ านวน       10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 
ค่าเช่าบ้าน (5310400)       จ านวน      170,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า / เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่ก าหนด                                 
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)     จ านวน        10,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 

ค่าใช้สอย (5320000)      รวม      970,000 บาท   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)    รวม      800,000 บาท 
   

-ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน      800,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิ ใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติม

ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้   
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   (5320300) 

                รวม       20,000 บาท 

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
                   จ านวน       20,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  เทศบาลฯ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า

รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง จากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลต าบลจอมทองโดยจ่ายเป็น               
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)                จ านวน     150,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้น  
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ค่าวัสดุ (5330000)       รวม         595,000     บาท 

วัสดุส านักงาน  (5330100)          จ านวน       50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  

สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง เป็นต้น 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (5330200)                 จ านวน     150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  

สวิตช์ไฟฟ้า  ฯลฯ   
 

วัสดุก่อสร้าง (5330600)                           จ านวน     150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ า ฯลฯ  

 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)                จ านวน      30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ  เช่น  แบตเตอรี่  ยางในยางนอก  หัวเทียน  สายไมล์  ฟิล์มกรองแสง

เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)               จ านวน       50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นน้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี  ฯลฯ 
  

วัสดุเกษตร (5331000)                               จ านวน    100,000   บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ค่าพันธ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะช า  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์ ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)                 จ านวน       5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดปฏิบัติงาน รองเท้า ถุงเท้า หมวก ฯลฯ                                    
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)                 จ านวน      40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึกส าหรับเมาส์  

เครื่องพิมพ์ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ     

 วัสดุส ารวจ (5331800)                  จ านวน      10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ  เช่น  บันไดอลูมิเนียม  เครื่องมือแกะสลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ เครื่อง

เจาะส ารวจ  กล้องส่องทางไกล  ฯลฯ 
 

วัสดุอื่น ๆ (5332000)                   จ านวน     10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้กิจการ 

ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า  หัววาลว์ปิด-เปิดแก๊ส  ฯลฯ  
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ค่าสาธารณูปโภค(5340000)      รวม        300,000     บาท 

ค่าไฟฟ้า  (5340100)         จ านวน     300,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าพลังไฟฟ้าบ้านแท่นค า หมู่ 1 ต าบลบ้านหลวง 
 
 

งบลงทุน (5400000)          รวม        41,000     บาท 

       ค่าครุภัณฑ์  (5410000)          รวม        41,000     บาท 

 ครุภัณฑ์ส านักงาน (5410100)         รวม        11,000     บาท 

1. จัดชื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   จ านวน  2  ตู้ๆ ละ  5,500  บาท    จ านวน        11,000     บาท 

เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   จ านวน  2  ตู้  ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ส านักงานงบประมาณ  ณ เดือนมกราคม 2561 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้าที่ 97/97 ข้อ 2 และ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)     

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5410600)           รวม   30,000   บาท 

          1.เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  2 ( จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว )      
            จ านวน         30,000   บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก ( 4 core )  จ านวน  1  หน่วย  มี
หน่วยความจ าแบบ   Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า  3.2  GHz 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้ 
  1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB  หรือ 
 ๒)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 
Processing  Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
 3)  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า  2  GB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM )  ชนิด  DDR4  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  8  GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive )  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2  TB  
หรือ  ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  240  GB  จ านวน 1  หน่วย 
 - มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
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         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ( Network  Interface )  แบบ  10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
 ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ  กองช่าง (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้าที่ 97/97  
ข้อ 4 และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม)    
 

  

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 73 
 

งานไฟฟ้าและถนน(00242)                        รวม     3,103,000   บาท 

 

งบด าเนินงาน (5300000)          รวม     100,000    บาท 

ค่าใช้สอย (5320000)         รวม     100,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)     จ านวน     100,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น                   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 
 
งบลงทุน(5400000)           รวม   3,003,000   บาท 
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)       รวม   3,003,000   บาท 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (5421000)     จ านวน   1,370,000   บาท 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านนายสม  นามเทพ หมู่ที่ 1     
ต าบลดอยแก้ว          จ านวน      93,000   บาท 

 ปริมาณงาน 
   ขนาด 0.30x 0.30 เมตร  ยาว 29.50  เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 

 ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 
7/97 ข้อ5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 

2. โ ค ร งก า รก่ อส ร้ า ง ถนนคอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก บ้ า นนายดว งค า   จี น ใ จ  ถึ งบ้ า น     

  ร.ต.ต.เดช  แก้วก๋องมา  หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว                        จ านวน     34,000   บาท 

ปริมาณงาน 
    ขนาดกว้าง 2.90 เมตร  ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60.90                  
ตารางเมตร 
 ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 
8/97 ข้อ7 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
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3. โ ค ร งก า รก่ อส ร้ า ง พนั ง ล า เ ห มื อ งนา งู   หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง                  
                                                                                   จ านวน   249,000   บาท 

ปริมาณงาน 
       สูง  1.00  เมตร  ยาว  97.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
 ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 
12/97 ข้อ3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 

4. โ ค ร งก า ร ก่ อส ร้ า ง ถนน คอนกรี ต เ ส ริ ม เ หล็ ก ส า ยทุ่ ง แ คบ  หมู่ที่ 3                   
ต าบลบ้านหลวง เชื่อมหมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง                       จ านวน   322,000   บาท 

ปริมาณงาน 
   กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร 

 ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  ข้อ 4 หน้า  30 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 

5. โ ค ร งก า รก่ อส ร้ า ง ร า ง ร ะบา ยน  า บ้ า นจั ด ส ร ร  จุ ดบ้ า นพ่ อหนานจั น ทร์  ( บ้ า น
สั น ลมจอย )  –  ถนนข่ ว ง เ ปา   หมู่ที่ 4  ต าบลข่วงเปา                  

                                                                                   จ านวน   519,000   บาท 

ปริมาณงาน 
1. ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 221.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
2. วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 จุด 

 ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 
18/97 ข้อ 4 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
  

6. โ ค ร งก า ร ขยาย ไ หล่ ท า งพร้ อ มท า ร า วกั นตก  ถนน เทศบาลต า บลจอมทอ ง  
ซอย  1  (ข้ า ง  ธ กส . )   หมู่ที่ 9  ต าบลข่วงเปา                  

                                                                                   จ านวน   153,000   บาท 

ปริมาณงาน 
1. ขยายไหล่ทาง คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
2. ติดตั้งราวกันตก ยาว 37.50 เมตร 

 ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทองก าหนด  (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  ข้อ 7  หน้า 33  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)  
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ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100)  จ านวน    1,633,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน  ภายในเขตเทศบาล  ที่ช ารุดเสียหาย  หรือจ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม  เช่น  รั้ว   อาคาร  ถนนและบรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ    
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)         รวม      4,635,000       บาท 

งบบุคลากร  (5200000)            รวม      3,175,000       บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000)        รวม      3,175,000       บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (5220500)            จ านวน    477,620       บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของกองสาธารณสุขฯ งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (5220700)     จ านวน  2,515,380    บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (5220800)    จ านวน     182,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของ            
กองสาธารณสุขฯงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

งบด าเนินงาน (5300000)      รวม      1,340,000    บาท 

  ค่าตอบแทน (5310000)     รวม     110,000    บาท 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)   จ านวน     110,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล   
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
 

ค่าใช้สอย (5320000)     รวม     650,000    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)    จ านวน     350,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  
ดัดแปลง  ต่อเติม  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่  ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 

    รวม    100,000    บาท 

 โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก าจัดขยะ              จ านวน    100,000    บาท 

 เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชน  เช่น ค่าวัสดุในโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการและจ าเป็นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 
(เทศบาลต าบลจอมทอง) มาตรา 4มูลฝอย เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า 
มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า  54/97  ข้อ 1  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน) 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)     จ านวน    200,000   บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่า 
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น  
 

 ค่าวัสดุ (5330000)           รวม   570,000    บาท 
  

วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)     จ านวน       5,000    บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถุงด า  ไม้กวาด  ที่ตักผง  ถังขยะ  มีด  ฯลฯ 
 

วัสดุก่อสร้าง (5330600)       จ านวน       5,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ า 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)     จ านวน      80,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)     จ านวน     450,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี   
ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น  
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200)      จ านวน     30,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน  ฯลฯ  
 

ค่าสาธารณูปโภค (5340000)       รวม      10,000    บาท 
  

ค่าไฟฟ้า (5340100)       จ านวน      10,000    บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจ าบ่อพักขยะเทศบาลต าบลจอมทอง   
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งบลงทุน (5400000)       รวม    120,000    บาท 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ (5410000)     รวม        120,000   บาท 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร (5410400)      รวม    120,000   บาท 

1. จัดซื้อเครื่องอัดก้อนพลาสติกแบบไฮดรอลิก        จ านวน        120,000   บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนาดความยาวเครื่องจักร  2.5  เมตร 
2. ขนาดชุดกระบอกยาว  1  เมตร 
3. อัดได้ชั่วโมงละ  3  ก้อน 
4. ใช้ไฟฟ้า  220 V 
5. มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  2.5  แรงม้า 

 เพ่ือใช้ส าหรับอัดขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้ว (ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 ข้อ 4 ข้อ 24 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน) 
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งานบ้าบัดน ้าเสีย  (00245)       รวม     100,000    บาท 

งบด้าเนินงาน (5300000)                รวม       100,000    บาท 

  ค่าใช้สอย (5320000)     รวม   100,000    บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100)   รวม       100,000    บาท 

 ค่าจ้างเหมาบริการ      รวม   100,000    บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง  
ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ขุดลอกล าเหมืองท่อระบายน  า รางระบายน  าภายในเขตเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
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                                         แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)              รวม         450,000         บาท 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (00252)         รวม      450,000     บาท 
 

งบด าเนินการ  (5300000)             รวม       450,000     บาท 
 

  ค่าใช้สอย (5320000)            รวม       450,000     บาท 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 
                 รวม    450,000      บาท 
 

 1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ          จ านวน     20,000       บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ
ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไปในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน 
เช่น อบรมการท าสวนล าไย อบรมท าน  ายาล้างจาน อบรมการจัดดอกไม้สด อบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร อบรมท าเครื่องจักรสาน อบรมการท าโคมลอย อบรมการเย็บผ้า อบรมการท าลูกประคบ อบรมการนวด
แผนไทย อบรมการท าสบู่สมุนไพร อบรมเพ่ิมศักยภาพกลุ่มดอกศิลปะประดิษฐ์ (ดอกไม้ผ้าใยบัว) โดยจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ์  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ของแต่ละอาชีพ ค่าป้าย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า33/97 ข้อ 5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน)  
 

 2.โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง     
          จ านวน   25,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรมภายในเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง ค่าอบรม ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ค่าจัดซื อเมล็ดพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์การเกษตรต่างๆ การอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ น  าหมักชีวภาพ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้า  32/97  ข้อ 12 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน)  
 

 3.โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ , สินค้า ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง   
จ านวน   30,000  บาท 

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์, สินค้าของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
ต าบลจอมทอง ให้ได้มาตรฐาน (ทั งนี เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลฯ พึงกระท าได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลต าบล มาตรา 50 ภายใต้กฎบังคับแห่งกฎหมายเทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, 
และมาตรา 51 ภายใต้กฎบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  ข้อ 
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(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี  ข้อ (6) การส่งเสริม การฝึก และการ
ประกอบอาชีพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 33/97  ข้อ 3 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน) 
  

 4.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี             จ านวน   30,000   บาท 
  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทสตรีทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจน
ส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาบทบาทของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง เช่น วันสตรีสากล    
วันแม่แห่งชาติ การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี เป็นต้น (ทั งนี เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลฯ พึงกระท าได้
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลต าบล มาตรา 50 ภายใต้กฎ
บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16   
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี  ข้อ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส, ข้อ (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้า 30/97 ข้อ 1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน)  
 

 5.โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม/เครือข่าย ประชาชน         จ านวน    30,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และจัดกิจกรรมในการพัฒนากลุ่ม เครือข่าย ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เครือข่าย ประชาชน (ทั งนี เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่
เทศบาลพึงกระท าได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16 ข้อ (15) 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ข้อ (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น และ (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 31/97 ข้อ 8 และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน) 

6.โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง               จ านวน    10,000   บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลพื นฐานของเทศบาลต าบลจอมทอง โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ าย       
ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่
ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ (ทั งนี โครงการส ารวจข้อมูลพื นฐานชุมชนเทศบาลต าบล
จอมทองเพ่ือน าข้อมูลที่จัดเก็บได้มาเป็นข้อมูลพื นฐานในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลตามอ านาจหน้าที่ที่เทศบาล
พึงกระท าได้ตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล, พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและ
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หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/         
ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2557 (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 31/97 ข้อ 5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน) 
 

7.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง   
          จ านวน    5,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
จอมทอง เช่นการจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการออม การท าแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเล่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็น ทั งนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
เรื่องแนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สอดคล้องกันแผนพัฒนาเทศบาลฯ หน้า 31/97 ข้อ 4 และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

 8.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเทศบาลต าบลจอมทอง   
          จ านวน  100,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง เช่นการจัดประชุมคณะกรรมการ, คณะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ การจัด 
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การอบรมสร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวและชุมชน เสริมสร้างสถาบันครอบครัว       
ให้มีความอบอุ่นแลเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื นฐานในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมให้แก่สมาชิก 
ในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความรัก และความเข้าใจที่ดีต่อกัน (ทั งนี เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่
เทศบาลฯ พึงกระท าได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาล
ต าบล มาตรา 50 ภายใต้กฎบังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี  ข้อ (1) 
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน, ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ, 
ผู้ด้อยโอกาส (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 34/97 ข้อ 7 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ด้านการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข)   
 

 9.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายเุทศบาลต าบลจอมทอง  
          จ านวน       200,000    บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น วันผู้สูงอายุ 
กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอ่ืนเพ่ือสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลจอมทอง และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุต าบลจอมทอง โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่ากระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการเข้าเล่ม ค่าป้าย -
ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้า 30/97 ข้อ 3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)  



 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

1.งานกีฬาและนันทนาการ 

               2.งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวม 1,270,000  บาท 
 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)        รวม      200,000     บาท 
 

งบด าเนินงาน  (5300000)         รวม      200,000     บาท 
 

   ค่าใช้สอย (5320000)        รวม      200,000     บาท 
  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5320300) 
 

      รวม    200,000   บาท 
 

1. โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์             จ านวน    100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชน เงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการ
ด้าเนินการแข่งขัน  ค่าน ้าดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า  52/97  ข้อ  3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา       จ านวน   100,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือค่าใช้ จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า 52/97  ข้อ  5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ด้านการสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263)        รวม    1,070,000   บาท 

งบด าเนินงาน  (5300000)          รวม       480,000   บาท 

ค่าใช้สอย (5320000)         รวม       480,000   บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (5320300) 
 

   รวม      480,000  บาท 
 

1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์    จ านวน     150,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์  เช่น  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ 

ตกแต่งรถในขบวนแห่  ค่าแต่งตัวผู้ร่วมขบวน  ค่าของขวัญ  ค่ารางวัล  ค่าจ้างเหมามหรสพต่าง ๆ  ค่าจ้างท้า
เวทีการแสดง  ค่าจ้างเหมาติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจัดงาน  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มส้าหรับผู้ร่วม
โครงการ  พิธีรดน ้าด้าหัว และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้สอยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต้าบลจอมทอง) มาตรา 50 (8)บ้ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า  
50/97  ข้อ  1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

 

2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    จ านวน     100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุตกแต่ง

รถในขบวนแห่  ค่าแต่งตัวผู้ร่วมขบวน  ค่าของขวัญ  ค่ารางวัล  ค่าจ้างเหมามหรสพต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างเวทีการแสดง  ค่าจ้างเหมาติดตั งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจัดงาน  ค่าอาหาร  เครื่องดื่มส้าหรับผู้
ร่วมโครงการ  ฯลฯ  และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้สอยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต้าบลจอมทอง) มาตรา 50 (8)บ้ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า 50/97  
ข้อ  2 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

3.โครงการจัดงานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่     จ านวน      20,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันขึ นปีใหม่  เช่น  ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้และซุ้มสวัสดีปีใหม่  ค่าจ้างท้า

ภัตตาหารและสังฆทาน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซื อวัสดุพิธีสงฆ์ ฯลฯ  และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
สอยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาล
ต้าบลจอมทอง) มาตรา 50 (8)บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า  50/97  ข้อ  3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

4. โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง       จ านวน    160,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง  เช่น  ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและมณฑป  เงินรางวัล

การประกวดร้องเพลง  ค่าจ้างการแสดงดนตรีพื นเมือง  ค่าของที่ระลึก  ค่าวัสดุตกแต่งรถอัญเชิญน ้าสรงและ
บริเวณพิธี  ค่าตอบแทนวงดนตรีพื นเมือง  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินร้องเพลง ฯลฯ และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้สอยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาล
ต้าบลจอมทอง) มาตรา 50 (8)บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาลหน้า 50/97 ข้อ  4  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง) 

 

5. โครงการท าบุญประจ าปีศาลหลักเมือง       จ านวน     25,000   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานท้าบุญประจ้าปีศาลหลักเมือง  เช่น ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์  ค่าสังฆทาน  

ค่าจ้างเหมาอาหารถวายพระและเลี ยงประชาชน  ที่มาร่วมงาน  ค่าวัสดุเตรียมงาน ฯลฯ และหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้สอยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาล
ต้าบลจอมทอง) มาตรา 50 (8)บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาลหน้า 50/97  ข้อ  5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

6.โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา       จ านวน    20,000    บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา  เช่น ค่าเทียนพรรษา  ค่าสังฆทาน            

ค่าจตุปัจจัยถวายพระ  ค่าจ้างเหมาตกแต่งเทียนพรรษา  ฯลฯ และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้สอยในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาลต้าบลจอมทอง) มาตรา 50 
(8)บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลหน้า 
50/97 ข้อ  6  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
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7.โครงการธรรมะพื้นบ้านสัญจร                 จ านวน     5,000    บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมธรรมะพื นบ้านสัญจรของหมู่บ้านในเขตเทศบาล จ้านวน 11 

หมู่บ้าน และหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 (หน้าที่ของเทศบาล) บทที่ 1 (เทศบาล)
มาตรา 50 (8) บ้ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเทศบาล ฯ หน้าที่ 51/97 ข้อ 8 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้าน การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง) 
 
งบเงินอุดหนุน (5600000)            รวม    590,000   บาท 

 เงินอุดหนุนเอกชน  (5610300)           รวม    590,000   บาท 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแก้ว     จ านวน     30,000  บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1.โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 20,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

 2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว  จ านวน   60,000  บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 30,000   บาท 
  3.โครงการประเพณีสมโภชวัดดอยแก้วประจ้าปี 2562 จ้านวน 20,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน    40,000  บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1.โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์  ประจ้าปี 2562  จ้านวน 10,000   บาท 
  3. โครงการประเพณีบุญเดือนสิบ ประจ้าปี 2562  จ้านวน 20,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
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4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน    45,000  บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 15,000   บาท 
  3. โครงการประเพณียี่เป็งวัดพระธาตุ ประจ้าปี 2562 จ้านวน 15,000   บาท 
  4. โครงการประเพณบีวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาอังครัฏฐะ  ประจ้าปี 2561 
         จ้านวน       5,000    บาท 
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน    40,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 30,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง)   

6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหลวง  จ านวน   55,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 25,000   บาท 
  3. โครงการประเพณีบุญบั งไฟขอฝน ประจ้าปี 2562   จ้านวน  20,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 

7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา  จ านวน    50,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 25,000   บาท 
  3. โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ้าปี 2561  จ้านวน    5,000   บาท 
  4. โครงการประเพณีท้าบุญสืบชะตาหอพ่อบ้าน (เสื อบ้าน)  ประจ้าปี 2562 
         จ้านวน      5,000     บาท 
  5. โครงการประเพณีท้าบุญสืบชะตาหอพ่อเจ้าสันไก่แจ้ (ทุ่งน้อย) ประจ้าปี 2562 
         จ้านวน       5,000      บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
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8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลข่วงเปา  จ านวน    45,000  บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1.โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 25,000   บาท 
  3. โครงการประเพณีศาลเจ้าจอมทอง ประจ้าปี 2562 จ้านวน    5,000   บาท 
  4. โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ้าปี 2561  จ้านวน    5,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  6 ต าบลข่วงเปา  จ านวน  90,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 80,000  บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

10.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  9  ต าบลข่วงเปา  จ านวน    50,000   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี  
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท 
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 35,000   บาท 
  3. โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ้าปี 2561  จ้านวน    5,000   บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
  

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่  11  ต าบลข่วงเปา จ านวน   65,000  บาท  
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการดังนี   
  1. โครงการประเพณีลอยกระทงประจ้าปี 2561  จ้านวน 10,000   บาท  
  2. โครงการประเพณีแห่ไม้ค ้าโพธิ์ประจ้าปี 2562  จ้านวน 35,000   บาท  
  3. โครงการประเพณีสี่เป็งวัดข่วงเปา  ประจ้าปี 2562 จ้านวน  20,000   บาท 
 สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  1   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคน
ให้พร้อมรับกับการ เปลี่ยนแปลง)  
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12. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอจอมทอง      จ านวน    20,000   บาท  
 

เพ่ืออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ้าเภอจอมทอง ตามโครงการดังนี    
1. โครงการพรรษาสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม คุณธรรม อ้าเภอจอมทอง           จ้านวน   20,000 บาท 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่  73/97  ข้อที่  2   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ด้าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

   ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
     แผนงำนกำรพำณิชย์ 

                 งานโรงฆ่าสัตว์ 
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แผนงานการพาณิชย์(00330)   รวม   623,340      บาท 

งานโรงฆ่าสัตว์ (0334)                           รวม      623,340    บาท 

งบบุคลากร (5200000)          รวม    227,340    บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (5220000)         รวม    227,340    บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (5220500)      จ านวน    227,340    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ าของกองสาธารณสุขฯ  โดย 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
 
 

งบด าเนินงาน (5300000)         รวม    176,000    บาท 

  ค่าตอบแทน (5310000)        รวม     26,000    บาท 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)   จ านวน       1,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล   

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500)     จ านวน     25,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ าตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนด 
 

ค่าใช้สอย (5320000)         รวม       5,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (5320400)     จ านวน       5,000   บาท 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่า 
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น 
 

ค่าวัสดุ (5330000)        รวม      112,000    บาท 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)      จ านวน         2,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  สวิทซ์ไฟฟ้า   

อุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
 

วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)     จ านวน      10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถุงด า  ไม้กวาด  ที่ตักผง  ถังขยะ  มีด  ฯลฯ 

 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(5330800)             จ านวน     100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบี   
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ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น 
 

  ค่าสาธารณูปโภค (5340000)       รวม      33,000    บาท 
  

ค่าไฟฟ้า (5340100)       จ านวน      15,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจ าโรงฆ่าสัตว์   
 

ค่าน้ าประปา (5340200)      จ านวน      18,000    บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาประจ าโรงฆ่าสัตว์   
 
งบลงทุน(5400000)           รวม     220,000   บาท 

 

ค่าครุภัณฑ์ (5410000)         รวม      20,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)    จ านวน      20,000   บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ บ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าจ้างที่ปรึกษาในการ
จัดการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5420000)       รวม     200,000   บาท 
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100)  จ านวน      200,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน  สิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขฯ  ที่ช ารุดเสียหาย   
หรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม  เช่น  รั้ว   อาคาร  ถนนและ
บรรดาสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ   
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
สถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบำลต ำบลจอมทอง 

อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะการ  กิจการสถานธนานุบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

********************* 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น   10,801,100.- บาท แยกเป็น 
 

หมวดรายได้ รวม 5,801,100 บาท 
 ดอกเบี้ยรับจ าน า จ านวน 5,000,000 บาท 
  ดอกเบี้ยรับจ าน าประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

ประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
   

      
 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 800,000 บาท 
  ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด ประมาณการสูงกว่า

ปีที่ผ่านมาประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
   

      
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 100 บาท 
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์    
      
 รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 1,000 บาท 
  รายได้ เบ็ดเตล็ดประมาณการเท่ากับปีที่ผ่ านมา 

ประมาณการโดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
   

      
หมวดเงินได้อื่น รวม 5,000,000 บาท 

 เงินรางวัลประจ าปี 20% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,000,000 บาท 
  ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า 
   

      
 เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของก าไรสุทธิ จ านวน 1,500,000 บาท 
  ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า  
   

      
 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของก าไรสุทธิ จ านวน 2,500,000 บาท 
  ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้

ล่วงหน้า 
   

 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เทศบาลต าบลจอมทอง 
 อ าเภอ จอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่ 
         
               ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  9,086,032 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป แยกเป็น 

งบกลาง                                                                                                   รวม    1,331,532     บาท 

  งบกลาง    รวม 1,331,532 บาท 

  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 115,532 บาท 

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล ให้ส านักงาน จ.ส.ท. ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ใน
ปีที่ล่วงมาแล้วตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/
ว 1324 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

   

  
เงินชว่ยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 1,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายให้เทศบาลในการยืมเงินสะสมของเทศบาลที่น ามาใช้ส าหรับ
การช าระหนี้เงินกู้ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจ าที่พึงได้รับจาก
ธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมสะสมคงค้าง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2321 ลง
วันที่ 25 สิงหาคม 2541ข้อ ก (2) (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

   

  
ส ารองจ่าย จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย กรณีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
 

   

  
ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ จ านวน 5,000 บาท 

   
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. และ ก.บ.ท. และเพ่ือจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยในสวนของเงินต้นที่เสียดอกเบี้ยที่กู้มาก่อนเริ่มนับระยะเวลาปี
ที 1 ของสัญญากู้เงินทีเ่กิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

   

  
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จ านวน 1,200,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ต่างๆ และจ่ายช าระดอกเบี้ย
ในส่วนของต้นเงินที่เสียดอกเบี้ยเงินที่กู้มาก่อนเริ่มนับระยะเวลาปี
ที ่1 ของสัญญากู้เงินที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 
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งบบุคลากร                                                                                                  รวม   1,060,000  บาท 

 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 1,060,000 บาท 

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุ
บาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการก าหนดอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,000,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลฯ ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากรายได ้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

งบด าเนินงาน                                                                                            รวม    1,578,800     บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 700,800 บาท 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน        
สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

 
              

 

  
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 150,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน 
สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จ านวน 120,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และพนักงานสถานธนานุบาล ในวันตรวจสอบทรัพย์รับ
จ าน าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
ค่าอาหาร จ านวน 125,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาล 
ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
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ค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน        1,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งในอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ของ
ค่าจ้างท่ีถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จ านวน 120,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
สถานธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 
 

   

  
ค่าเบี้ยเลี้ยงจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 16,800 บาท 

    

เพ่ือจ่ายให้แก่คณะกรรมการและพนักงานของสถานธนานุบาลที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ในวันจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน า ตามระเบียบส านักงาน 
จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
ค่าพาหนะเหมาจ่าย จ านวน 48,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท ตามนัยหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ด่วนมาก
ที ่มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

   

  
เงินสมทบเงินสะสม จ านวน 100,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม ให้พนักงานสถานธนานุบาล  ในอัตรา
ร้อยละ ๑๐  ของค่าจ้างประจ า  ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

   

 
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 65,000 บาท 

   
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 31,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือ จ้างเหมา
บริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดในการท าสิ่งของต่างๆ หรือ
งานที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 
 

   

   
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จ านวน 1,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร ในการซื้อดร๊าฟ แคชเชียร์
เช็ค ตั๋วแลกเงิน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภท
ค่าธรรมเนียมอ่ืนได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

   

   
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จ านวน 12,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารและทรัพย์สินของ
สถาน ธนานุบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์)    

   
ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 7,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่เทศบาล  ตาม
หนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที ่มท 0304/ว 1638 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์) 

   

   
ค่าวารสาร จ านวน 1,000 บาท 

    
เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    

   
ค่าสอบบัญชี จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ 
สถานธนานุบาล ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามหนังสือ
ส านักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0310.5/ว 840 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) 

   

   
ค่าอากรแสตมป์ จ านวน 2,000 บาท 

    
เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์สัญญากู้เงิน และค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    

 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม      20,000 บาท 

   
ค่ารับรอง จ านวน      20,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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จ านวน  10,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   

 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางให้กับ
พนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม
สัมมนาตามโครงการของส านักงาน จ.ส.ท.  และกรณีท่ีมีการ
แต่งตั้ง โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

 

  

 

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                               
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   
      

จ านวน 50,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
 
 
 
 
 

      รวม 

      
 
 
 
 
 

100,000  

 
 
 
 
 
 

บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 30,000 บาท 

    
เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    

   
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 
 

   

   
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

 
ค่าวัสดุ รวม 543,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ซองหรือถุงใส่ทรัพย์รับ
จ าน า กระดาษต่อเนื่อง น้ าดื่ม ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่ียวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการท าความสะอาด จาน ชาม กรวย
กระดาษ กระดาษช าระ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี อิฐ บล็อก ท่อน้ า อุปกรณ์
ประปา เหล็ก ปูน หิน ทราย ตะปู ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการเดินทางไปติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานอื่นๆ ในท้องที่อ าเภอจอมทอง โดยเบิกจ่ายวัน
ละ 2 เที่ยวๆ ละ 20 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์) 
 

   

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์) 
 

   

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 450,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท กระดาษ
ต่อเนื่อง แบบพิมพ์ต่อเนื่อง ตั๋วจ าน า ใบเสร็จรับเงิน และอ่ืนๆ ที่เข้า
ประเภทรายจ่ายนี ้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    

  
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 12,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)    

  
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ธนาณัติ ค่าลงทะเบียน และค่า
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

   

  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 11,000 บาท 

  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

   

งบลงทุน                                                                                              รวม        69,900     บาท 

ค่าครุภัณฑ ์      รวม 69,900 บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน   จ านวน 69,900 บาท 

     เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน     จ านวน         57,000   บาท 
 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน  
         ขนาด 50,000  บีทียู รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
         เดือน มกราคม 2561 ดังนี้       
        1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 50,000 บีทียู         
        2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง         
        3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นไม่เกิน 40,000 บีทียู  
           ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5     
       4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย 
          ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน         
       5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) 
          หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง  
          และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้   
      6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์         
      7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไป 
         ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่3/2539 (ครั้งที่ 57)  
        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ 
        เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา  
        โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบ 
        จ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า หรือ ถ้าบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์  
        (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ 
        สูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)  
 
 
 
 
           



ห น้ า  | 8 
 

         เก้าอ้ีส านักงาน                                        จ านวน     12,900 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 4,300 บาท  
          ใช้ในกิจการสถานธนานุบาลฯ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา 
          มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560 และมีความจ าเป็น 
          ต้องจัดซื้อเพ่ือให้เก้าอ้ีส านักงานใช้อย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ จึงขอจัดซื้อ 
          ตามราคาในท้องถิน่ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)         
    
     
รายจ่ายอ่ืน                                                                                               รวม   5,045,800      บาท 

 
รายจ่ายอ่ืน รวม 5,045,800 บาท 

  
ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ านวน 2,500,000 บาท 

  

       เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล ใช้ในการรับ 
       จ าน าเพื่อบริการประชาชน  ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจาก   
       เงินก าไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 

 
จ านวน 

 
 
 

 
45,800 

 
 
 

 
บาท 

    

เพ่ือส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการให้ส านักงาน จ.ส.ท. ตาม
หนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ที ่มท 0801.5/ว 1380  
ลงวันที่  25 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

   

  
บ าเหน็จรางวัล 20% จ านวน 1,000,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบกิจการ 
สถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายจากก าไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์)  

   

  
เงินท านุบ ารุงท้องถิ่น 30% จ านวน 1,500,000 บาท 

    

-เพ่ือจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น ให้เทศบาลต าบลจอมทอง ตามระเบียบ
ส านักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิ  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์)   

   

               

  



 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยรับ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
เฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม ่
 

********************* 
 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    1,832,000.00    บาท      
แยกเป็น 
 

รายได้                           1,832,000    บาท   
 

1.ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า     เป็นเงิน  500,000    บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 

2.ค่าเช่ามาตรวัดน้ า      เป็นเงิน  132,000    บาท 
   ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 

3.เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ   เป็นเงิน         1,200,000    บาท 
   ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

 



 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียด 

ประมำณกำรรำยจ่ำย 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
เฉพาะกิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
เทศบาลต าบลจอมทอง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

****************************************** 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

งานกิจการประปา         รวม   1,832,000      บาท 
 
 

งบกลาง  (51000000)                           รวม         12,640       บาท 
 

 งบกลาง  (51100000)        รวม       12,640       บาท  
 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (5120100)   จ านวน   12,640       บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ/บ านาญ ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 % ของประมาณ
การรายรับ ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพ่ิมเติม
  
งบบุคลากร (52000000)            รวม        207,180    บาท 
 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (52200000)       รวม        207,180    บาท 
 

เงินเดือนพนักงาน (5220100)       จ านวน       207,180    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  จ านวน  1  อัตราพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12 เดือน   
 

งบด าเนินงาน (5300000)          รวม      1,522,180   บาท 
 

 ค่าตอบแทน (5310000)         รวม            5,000   บาท 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300)   จ านวน            5,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ  ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  
 

ค่าใช้สอย (5320000)         รวม         540,000   บาท 
 

รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (5320100)      จ านวน        340,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหน่่ง อย่างใด ึ่่งมิใช่เป็นการ

ประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  
 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม (5320400)       จ านวน       200,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  หรือึ่อมแึมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
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ค่าวัสดุ (5330000)             รวม    540,000  บาท 
 

วัสดุส านักงาน (5330100)            จ านวน        5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม แบบพิมพ์ หม่ก ฯลฯ  
 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200)            จ านวน      10,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทึ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับไฟฟ้า ฯลฯ   
 

วัสดุก่อสร้าง (5330600)              จ านวน    205,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูนึีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย ท่อประปา อุปกรณ์
ประปา  ฯลฯ  
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)              จ านวน     5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ   
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800)             จ านวน     10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึ ื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนึิน  น้ ามันดีเึ ล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี   ฯลฯ  
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)              จ านวน       5,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหม่ก ตลับผงหม่ก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ ฯลฯ                
 

วัสดุอื่น ๆ (5332000)               จ านวน   300,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดึื้ออ่ืนึ่่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหน่่งประเภทใด แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในกิจการ
ประปาเทศบาลต าบลจอมทอง เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ทรายกอง  กรวดกรอง  สารส้ม  คลอลีน  แอนทราไึ ต์  ฯลฯ   
 

ค่าสาธารณูปโภค (5340000)              รวม     437,180   บาท 
 

ค่าไฟฟ้า (5340100)             จ านวน    437,180   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาลต าบลจอมทอง   
 

งบลงทุน (5400000)               รวม      90,000    บาท 
   

ค่าครุภัณฑ์ (5410000)              รวม      90,000    บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (5411800)           จ านวน      90,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000  บาท  
 

   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 

งบประมำณรำยจ่ำย 

 
 

 

 

 

 

 



1,200,000

4,000

60,000

73,000

100,000

213,233

120,000

389,648

21,175,200เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,175,200

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 389,648

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 120,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 60,000

เงินสมทบระบบประกนัสุขภาพ
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่

213,233

เงินสมทบกองทนุสวัสดิการ
ชุมชน

100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา

1,200,000

เงินช่วยพเิศษ 4,000

เงินค่าบ ารุงสันนบิาตเทศบาล 73,000
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เทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
สร้างความ
เขม้แขง็

ของชมุชน

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน
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48,243

842,960

900,325

4,682,400

95,000

180,000 180,000

1,555,200 1,555,200

207,360 207,360

725,760 725,760

180,000 180,000

3,519,120 432,000 1,393,600 7,163,200

67,200 339,600 742,800

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 1,054,680 763,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 336,000

เงินเดอืน (ฝ่าย
การเมอืง)

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหนง่นายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
 (ชคบ.)

95,000

เบี้ยยังชีพคนพกิาร 4,682,400

ส ารองจ่าย 900,325

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 
(กบท.)

842,960

เงินกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)

48,243

งบกลาง งบกลาง
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284,900 48,000 96,900 629,760

1,561,620 1,368,360 9,030,048 17,868,468

352,800

227,340 742,280 732,060 2,253,080

85,200 42,000 417,600 612,000

25,000 10,000 29,800 100,000 189,800

10,000 10,000

120,000 150,000

170,000 78,000 440,000 688,000

1,000 120,000 2,000 18,000 145,000

1,250,000 800,000 250,000 4,150,000

100,000 100,000

1,000 1,000ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล

540,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพธิีการ

30,000

ค่าเช่าบา้น

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,310,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

67,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000 15,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนั
เปน็ประโยชนแ์กอ่งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบบคุลากร

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอก
เวลาราชการ

2,000 2,000

352,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 551,400

120,960 79,000

เงินเดือนพนกังาน 5,685,240 223,200

เงินเดอืน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจ้าง

เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต าแหนง่
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12,000 12,000

10,000 10,000

50,000 50,000

5,000 5,000

800,000 800,000

20,000 20,000 170,000 260,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

30,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
เลือกต้ังและสนบัสนนุการ
เลือกต้ังทกุประเภท

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการมหกรรมผ้าฝ้ายทอมอื
และของดีอ าเภอจอมทอง

ค่าใช้จ่ายการด าเนนกิารตาม
แนวนโยบายของอ าเภอ/
จังหวัด/รัฐบาล

ค่าใชส้อย

ค่าใช้จ่ายการจัดกจิกรรมและ
ส่งเสริมกจิกรรมต่าง ๆ ของคน
พกิาร,ผู้ติดเชื้อเอดส์,
ผู้ด้อยโอกาส,ผู้เลิกสารเสพติด
และผู้ต้องขังที่พน้โทษ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าระบบ
คลังข้อมลู หนงัสือราชการ
แบบดิจิตอลไฟล์ ส าหรับใช้ใน
งานบริหารและการใหบ้ริการ
ข้อมลู

งบด าเนินงาน
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50,000

5,000

200,000

100,000

3,000 3,000

20,000

40,000 40,000

30,000 30,000
โครงการควบคุมและปอ้งกนั
โรคไข้เลือดออก

โครงการควบคุมปอ้งกนั
โรคติดต่อและโรคไมติ่ดต่อ

โครงการกจิกรรมวันส าคัญ 20,000

ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้า
ดอกไมแ้ละพวงมาลา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวเทศบาลต าบล
จอมทอง

100,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กจิกรรมศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลจอมทอง

200,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กจิกรรมกองทนุสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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37,000

5,000 5,000

20,000 20,000

100,000 100,000

150,000 150,000

5,000 5,000

20,000 20,000

50,000

15,000 15,000
โครงการทอ้งถิ่นสีขาวต่อต้าน
การทจุริต

โครงการเด็กแหง่ชาติ 50,000

โครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อ
จัดท าและทบทวนแผนพฒันา
เทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการจัดท าและติดตาม
ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

โครงการจัดงานท าบญุตักบาตร
วันขึ้นปใีหม่

โครงการจัดกจิกรรมวันทอ้งถิ่น
ไทย/วันเทศบาล

โครงการจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจอมทอง

37,000

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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25,000 25,000

5,000 5,000

25,000 25,000

100,000 100,000

160,000 160,000

20,000 20,000

250,000 250,000

5,000

10,000 10,000

10,000 10,000
โครงการปอ้งกนัและควบคุม
โรคเอดส์

โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาโรคขาดสารไอโอดีน

โครงการปอ้งกนั  แกไ้ข  
ปญัหายาเสพติด

5,000

โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

โครงการประเพณีถวายเทยีน
เข้าพรรษา

โครงการประเพณีเดือนเกา้เปง็

โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกบั
การก าจัดขยะ

โครงการบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจอมทอง

โครงการธรรมะพื้นบา้นสัญจร

โครงการท าบญุประจ าปี
ศาลหลักเมอืง

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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5,000

5,000

10,000

10,000

20,000

50,000

20,000 20,000

20,000 20,000

5,000 5,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเกบ็ภาษี

โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนกังานจ้างเทศบาลฯลฯ

โครงการพฒันาศ กยภาพผู้
ประกอบกจิการด้านอาหาร

โครงการพฒันาทกัษะ
ภาษาต่างประเทศ

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 20,000

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
ด้านการปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภยัเบื้องต้นในสถาน
ประกอบการ

10,000

โครงการเปดิโลกวิชาการ 10,000

โครงการปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนน เทศกาลปใีหม่

5,000

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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20,000 20,000

50,000

5,000

100,000 100,000

80,000

25,000

30,000

30,000
โครงการส่งเสริมกจิกรรมกลุ่ม
สตรี

30,000

โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภณัฑ์
,สินค้า ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจอมทอง

30,000

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรรมตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง

25,000

โครงการส่งนกักฬีาโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชน
บา้นข่วงเปาเหนอื) เข้าร่วมการ
แข่งขัน

80,000

โครงการส่งนกักฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีา

โครงการลดภาวะโลกร้อน 
หมอกควันและไฟปา่

5,000

โครงการร่วมประกวดทกัษะ
ทางวิชาการกบัโรงเรียนสังกดั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตส านกึ
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมแก่
เยาวชน

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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100,000 100,000

30,000

5,000

2,983,410

20,000 20,000

10,000

5,000

15,000
โครงการอนรัุกษว์ัฒนธรรม
ล้านนา

15,000

โครงการใหค้วามว่งยเหลือ
ผู้ประสบภยัพบิติั อทุกภยั วาต
ภยั ภยัหนาว แผ่นดินไหว ฯลฯ

5,000

โครงการส ารวจข้อมลูพิ้นฐาน
ชุมชนเทศบาลต าบลจอมทอง

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ 
ตามพระราชปริธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

2,983,410

โครงการส่งเสริมและพฒันา
หอ้งสมดุเทศบาล

5,000

โครงการส่งเสริมและพฒันา
กลุ่ม/เครือข่าย ประชาชน

30,000

โครงการส่งเสริมกฬีาเยาวชน
และชุมชนสัมพนัธ์

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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20,000

5,000 450,000 30,000 60,000 855,000

35,000 5,000 90,000

110,000 10,000 13,000 238,000

40,000 30,000 130,000 250,000

10,000 10,000

2,000 150,000 5,000 20,000 187,000

100,000 500,000 50,000 204,000 984,000

10,000

20,000

10,000 5,000 2,500 43,000 90,500

20,000 30,000

3,717,428

100,000 115,000

155,000 170,000

1,000 1,000 13,000

50,000 30,000 290,000 410,000

11,000

วัสดุกอ่สร้าง 15,000

วัสดุส านกังาน 40,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 20,000 10,000

วัสดุการเกษตร 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,717,428

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 100,000

วัสดุส ารวจ

50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

วัสดุคอมพวิเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 10,000

วัสดุกฬีา 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 200,000

โครงการอบรม/ฝึกซ้อม/
ทบทวนแผนการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

20,000

ค่าใชส้อย

งบด าเนินงาน
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10,000 1,000 11,000

80,000 90,000

18,000 100,000 178,000

15,000 310,000 800,000 1,245,000

40,000 40,000

80,000 85,000

56,000

21,000

110,000

21,000

เคร่ืองฟอกอากาศแบบฝังใต้
เพดาน ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไมต่่ ากว่า 1,000
 ซีเอฟเอม็  จ านวน 2 เคร่ือง ๆ
 ละ 55,000 บาท

110,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนดิติดผนงั (มรีะบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บทียีู

56,000

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนดิติผนงั (มรีะบบ
ฟอกแากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทยีู

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 60,000

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

10,000

ค่าไฟฟา้ 120,000

วัสดุอื่น

ค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน
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9,700 9,700

18,000 18,000

25,900 25,900

40,200

72,000 72,000

11,000 11,000

8,700 8,700

5,500 5,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จ านวน  1
 ตู้

จัดซ้ือถังน้ าแบบสแตนเลส 
ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 
จ านวน 1 ถัง

จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 
จ านวน 2 ตู้ ๆละ 5,500 บาท

จัดซ้ือตู้สาขาพร้อมอปุกรณ์
และค่าติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิ
แขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 
จ านวน 1 เคร่ือง

40,200

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนดิ
แขวน  ขนาด 15000 บทียีู  
จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 
เคร่ือง

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

เคร่ืองสแกนลายนิ้วมอื ชนดิ
บนัทกึเวลาเข้า-ออก
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2,800 2,800

5,700 5,700

30,000 30,000

30,000 30,000

7,900 7,900

4,300

5,900 5,900

5,900 5,900
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 
kVA จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถึงหมกึพมิพ ์(Ink Tank 
Printer)

4,300

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือ
ชนดิ LED ขาวด า ชนดิ 
Network

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว)

เคร่ืองกระจายสัญญาณไร้สาย

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

โทรศัพทส์ านกังาน  จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 1,400  บาท

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์
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42,000 42,000

22,000 22,000

2,800 2,800

18,000 18,000

6,350

20,000 40,000 120,000 380,000

120,000 120,000

ครุภณัฑ์โรงงาน

จัดซ้ือเคร่ืองอดักอ้นพลาสติก
แบบไฮดรอลิก

ครุภณัฑ์การเกษตร

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

200,000

จัดซ้ือตู้ชาร์ตแบตเตอร่ี POLO 
HIGHER-630 จ านวน 1 เคร่ือง

6,350

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1

จัดซ้ือจอภาพแบบ LED  
จ านวน  1  เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 1 เคร่ือง

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์แทบ็เล็ต 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 21,000
 บาท

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์
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15,000

15,000

4,775

335,000 335,000

322,000 322,000

249,000 249,000

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งแคบ หมู่ที่ 3 
ต าบลบา้นหลวงเชื่อมหมู่ที่ 4 
ต าบลบา้นหลวง

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ
สถานที่ราชการเทศบาลต าบล
จอมทอง

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างพนงัล าเหมอืง
นางู หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นหลวง

จัดซ้ือบนัไดสไลด์  ขนาด 24  
ฟตุ  จ านวน 1 อนั

4,775

ครุภณัฑ์ส ารวจ

จัดซ้ือแมแ่รงตะเฆ ่ ขนาด 3 
ตัน  จ านวน 1 เคร่ือง

15,000

จัดซ้ือเคร่ืองตัดเหล็กแบบมอืถือ
 จ านวน 1 เคร่ือง

15,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์
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519,000 519,000

93,000 93,000

153,000 153,000

34,000 34,000

373,000

200,000 50,000 250,000
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง

โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ
ประชาชนด้านการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

373,000

โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นนายดวงค า  จีนใจ 
ถึงบา้น ร.ต.ต.เดช  แกว้กอ๋งมา
 หมู่ที่ 1 ต าบลดอยแกว้

โครงการขยายไหล่ทาง พร้อม
ท าราวกนัตก ถนนเทศบาล
ต าบลจอมทอง ซอย 1 (ข้าง 
ธกส.) หมู่ที่ 9 ต าบลข่วงเปา

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  บา้น
นายสม  นามเทพ หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแกว้

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
บา้นจัดสรรบา้นพอ่หนานจันทร์
 (บา้นสายลมจอย) - ถนนข่วง
เปา หมู่ที่ 4 ต าบลข่วงเปา

งบลงทนุ



หนา้ : 1/1
วันที่พมิพ ์: 10/9/2561  11:01:54

150,000

1,633,000 1,633,000

10,000 10,000

35,000 35,000

590,000 330,000 920,000

15,000

50,000

6,340,000

153,000 153,000

623,340 1,270,000 13,019,320 12,000 3,937,460 19,714,128 95,648,000รวม 29,904,009 450,000 23,239,018 3,478,725

อดุหนนุส่ววนราชการ

อดุหนนุโรงเรียนศรีจอมทอง 6,340,000

อดุหนนุที่ท าการปกครอง
อ าเภอจอมทอง

50,000

อดุหนนุเอกชน 15,000
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

อดุหนนุองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เงินอดุหนนุเอกชน

งบรายจา่ยอ่ืน รายจา่ยอ่ืน รายจ่ายอื่น

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและส่ิงกล่อสร้าง

150,000

ค่าที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง

งบลงทนุ


	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	หน้าลายเซ็น1.pdf
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	Doc1.pdf
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	Doc1.pdf
	fdsofpdsfpdsoosoos.pdf
	1.สารบัญ
	2.คำแถลง
	3.คำแถลงงบประมาณรายรับ
	4.คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
	5.บันทึกหลักการและเหตุผล
	6.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
	8.รายงานประมาณการรายรับ62
	9.รายละเอียดประมาณการรายรับ62

	ใบแทรกเล่มเทศ

















	2.งานบริหารทั่วไป.pdf
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	10.งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์.pdf
	8.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข .pdf
	9.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	6-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.pdf
	7-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .pdf
	4.-แผนงานบริหารงานคลัง .pdf
	3.งานวางแผนสถิติและวิชาการ.pdf
	1.แผนงานงบกลาง.pdf







	11.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน.pdf
	12.งานไฟฟ้าและถนน
	13.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	14.งานบำบัดน้ำเสีย

	15.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน.pdf

	16-งานกีฬาและนันทนาการ.pdf
	17-งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

	18.งานโรงฆ่าสัตว์.(1)docx.pdf

	รายละเอียดประมาณการรายรับสถานธนานุบาล .pdf
	รายละเอียดประมาณการรายจ่ายสถานธนานุบาล
	รายละเอียดประมาณการรายรับกิจการประปา
	รายละเอียดประมาณการรายจ่ายกิจการประปา




	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	Doc1.pdf
	รวมเล่มเทศบัญญัติ62
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	รวมเล่ม1111111111
	Doc1.pdf
	fdsofpdsfpdsoosoos.pdf
	10.ส่วนท้ายเล่ม



















