สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
***********
หนา
สวนที่ 1 คําแถลงงบประมาณรายจาย
คําแถลงงบประมาณรายจาย

1/1

สวนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
บันทึกหลักการและเหตุผล

2/1

รายจายตามงานและงบรายจาย

2/2

เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2/14

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

2/16

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

2/19

รายงานประมาณการรายจายตามแผนงานงบประมาณรายจายทั่วไป 2/26
ดานบริหารทั่วไป
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2/26
2/48

สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
***********
หนา
ดานบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
 แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานสังคมสงเคราะห
 แผนงานเคหะและชุมชน
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2/55
2/70
2/90
2/93
2/113
2/117

ดานเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2/127

ดานการดําเนินงานอื่น
 แผนงานงบกลาง

2/144

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 แผนงานการศึกษา
 แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานสังคมสงเคราะห

2/1/1
2/2/1
2/3/1
2/4/1
2/5/1

สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
***********
 แผนงานเคหะและชุมชน
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 แผนงานงบกลาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 งบกลาง
 งบกลาง
 บําเหน็จ/บํานาญ
 งบบุคลากร
 เงินเดือนฝายการเมือง
 เงินเดือนฝายประจํา
 งบดําเนินงาน
 หมวดคาตอบแทน
 หมวดคาใชสอย
 หมวดคาวัสดุ
 หมวดคาสาธารณูปโภค
 งบอุดหนุน
 หมวดเงินอุดหนุน

หนา
2/6/1
2/7/1
2/8/1
2/9/1
2/10/1

2/11/1
2/11/1
2/11/2
2/11/2
2/11/3
2/11/3
2/11/17
2/11/17
2/11/18

สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

***********
หนา
 งบรายจายอื่น
 หมวดรายจายอื่น
 งบลงทุน
 หมวดคาครุภัณฑ
 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

2/11/18
2/11/19
2/11/30

สวนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ

3/1/1

รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
 การเดินรถประจําทางหรือขนสง
 สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม

3/2/1
3/3/1
3/4/1
3/5/1
3/6/1
3/7/1
3/8/1

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ที่เคารพทุกทาน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตอสภาเทศบาลนครเชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม จึงขอชี้แ จงใหทา นประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหมทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลังของเทศบาล
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
1.1.2 เงินสะสม
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2. การบริห ารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
ประกอบดว ย
 รายรับจริงงบประมาณรายจายทั่วไป
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เทศบาลนครเชียงใหม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1,262,041,187.93
804,829,933.39
306,629,255.17
14
73,800,400.00
16
50,811,451.00

บาท
บาท
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท

จํานวน

1,829,863,149.72 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1,659,420,707.25
336,174,792.00
40,074,675.48
31,895,514.20
18,343,090.13
5,416,925.81
1,366,500.00
745,593,104.63
480,556,105.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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 รายรับจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
จํานวน
170,442,442.47
หมวดรายได
จํานวน
109,298,808.69
หมวดเงินไดอื่น
จํานวน
61,143,633.78
(2) เงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลใหโดยระบุวัต ถุป ระสงค
จํานวน
69,956,393.54
(3) รายจายจริง
จํานวน
1,693,315,837.35
ประกอบดว ย
 รายจายจริงงบประมาณรายจายทั่วไป
จํานวน
1,594,708,777.46
งบกลาง
จํานวน
284,663,690.19
460,332,765.53
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
จํานวน
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
จํานวน
606,621,317.83
210,841,028.66
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
จํานวน
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
จํานวน
60,250.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
จํานวน
32,189,725.25
 รายจายจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
จํานวน
98,607,059.89
จายจากเงินรายได
จํานวน
37,463,426.11
งบกลาง
จํานวน
4,773,693.59
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
จํานวน
12,330,659.53
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
จํานวน
19,240,312.49
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
จํานวน
617,260.50
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
จํานวน
501,500.00
จายจากเงินรายได
จํานวน
61,143,633.78
งบรายจายอื่น
จํานวน
61,143,633.78
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลใหโดยระบุวัต ถุป ระสงค
จํานวน
69,956,393.54
(5) มีก ารจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
จํานวน
16,728,997.44
ที่ม า : 1-2 ขอมูลจากสํานักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม สถานธนานุบาล 1-5
กิจการเดินรถประจําทางและขนสง และกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
3.1 กิจการสถานธนานุบาล 1
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง 43,834,977.59 บาท รายจายจริง
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทรัพยจ ํานํา
รวม
9,471 ราย
เปนเงิน
ที่ม า : กิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

23,714,354.09
19,500,616.42
18,282,863.28
170,368,550.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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3.2 กิจการสถานธนานุบาล 2
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง 37,040,676.17 บาท รายจายจริง
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทรัพยจ ํานํา
รวม
8,439 ราย
เปนเงิน
ที่ม า : กิจการสถานธนานุบาล 2 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

20,428,362.31
16,706,600.86
46,820,423.53
147,576,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.3 กิจการสถานธนานุบาล 3
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง 55,286,362.85 บาท รายจายจริง
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทรัพยจ ํานํา
รวม
11,953 ราย
เปนเงิน
ที่ม า : กิจการสถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

30,212,809.43
24,604,320.40
22,867,804.97
207,055,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 กิจการสถานธนานุบาล 4
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง
9,671,615.09 บาท รายจายจริง
กูเงินเบิกเกินบัญชีจ ากธนาคารกรุงไทย จํากัด
กูเงินเบิกเกินบัญชีจ ากธนาคารออมสิน จํากัด
เงินกู ธ.ก.ส.
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทรัพยจ ํานํา
รวม
3,592 ราย
เปนเงิน
ที่ม า : กิจการสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

5,812,915.93
1,555,372.83
28,287,710.34
9,050,000.00
3,560,662.16
17,711.23
58,384,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.5 กิจการสถานธนานุบาล 5
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง

1,378,763.19 บาท รายจายจริง

เงินยืมเงินสะสมเทศบาล

30,000,000.00 บาท

ขาดทุนสุทธิ

581,108.44 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทรัพยจ ํานํา

1,404,164.63 บาท

รวม

7,877,629.08 บาท
1,981 ราย

เปนเงิน

ที่ม า : กิจการสถานธนานุบาล 5 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

30,439,900.00 บาท

- 1/4 3.6 กิจการเดินรถประจําทางและขนสง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง 14,065,735.30 บาท รายจายจริง
8,109,378.32 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
5,956,356.98 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
25,243,376.50 บาท
ที่ม า : กิจการเดินรถประจําทางและขนสง เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
3.7 กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีรายรับจริง
9,164,312.28 บาท รายจายจริง
8,925,075.18 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
239,237.10 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
13,097,400.36 บาท
ที่ม า : กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง (รวม)
หมวดภาษีอากร (รวม)
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม)
หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม)
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม)
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม)
หมวดรายไดจากทุน (รวม)
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(รวม)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

รายรับจริง
ป 2561
433,271,497.62
336,174,792.00
40,074,675.48
31,895,514.20
18,343,090.13

ประมาณการ
ป 2562
424,000,000
316,635,000
45,736,000
28,472,500
22,756,500

ป 2563
438,943,895
338,555,895
41,785,500
30,502,500
21,300,000

5,416,925.81
1,366,500.00

9,300,000
1,100,000

5,500,000
1,300,000

745,593,104.63

816,000,000

743,500,000

745,593,104.63

816,000,000

743,500,000

480,556,105.00

460,000,000

480,556,105

480,556,105.00

460,000,000

480,556,105

1,659,420,707.25

1,700,000,000

1,663,000,000

รายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ป 2563

284,663,690.19
460,332,765.53

342,245,200
482,049,800

296,403,700
526,713,100

606,621,317.83

644,979,580

617,181,620

210,841,028.66
60,250.00
32,189,725.25

197,091,420
40,000
33,594,000
1,700,000,000

189,514,580
40,000
33,147,000
1,663,000,000

1,594,708,777.46

(สําเนา)

สวนที่ 2
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของ
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
vvvvvvvvvvvvv

ดาน
งบประมาณรายจายทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
vvvvvvvvvvvvv

ยอดรวม
1,663,000,000
280,644,000
42,391,600
296,436,350
95,578,950
7,687,500
414,291,300
2,713,000
27,541,430
199,312,170
296,403,700
127,500,000
118,356,800
9,143,200
1,790,500,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณรายจายทั่วไป
แผนงานงบกลาง
งาน

งานงบกลาง

รวม

296,403,700
260,054,700
36,349,000
296,403,700

296,403,700
260,054,700
36,349,000
296,403,700
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งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

94,714,900
9,923,900
84,791,000
99,054,500
45,291,700
22,400,700
29,717,300
1,644,800
488,200
488,200
40,000
40,000
194,297,600

งานวางแผนสถิติ
งานบริหารงานคลัง
และวิชาการ
24,777,300
25,583,800
24,777,300
25,583,800
22,451,350
11,603,700
2,480,100
3,503,700
12,450,900
5,848,000
3,760,350
2,252,000
3,760,000
1,329,000
601,250
1,329,000
601,250
48,557,650 37,788,750

รวม
145,076,000
9,923,900
135,152,100
133,109,550
51,275,500
40,699,600
35,729,650
5,404,800
2,418,450
2,418,450
40,000
40,000
280,644,000
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

10,077,900
10,077,900
1,392,600
872,600
210,000
310,000
276,200
276,200
11,746,700

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

26,162,300
26,162,300
2,739,600
884,600
1,200,000
535,000
120,000
1,743,000
1,743,000
30,644,900

รวม
36,240,200
36,240,200
4,132,200
1,757,200
1,410,000
845,000
120,000
2,019,200
2,019,200
42,391,600
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานเทศกิจ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

24,914,000
24,914,000
3,305,700
342,700
2,703,000
260,000
28,219,700

งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา

159,153,600
159,153,600
61,021,050
221,550
44,294,600
16,452,400
52,500
12,929,500
1,754,000
11,175,500
32,652,000
32,652,000
265,756,150

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

2,460,500
2,390,000
22,500
48,000
2,460,500

รวม
184,067,600
184,067,600
66,787,250
564,250
49,387,600
16,734,900
100,500
12,929,500
1,754,000
11,175,500
32,652,000
32,652,000
296,436,350
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งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

27,017,600
27,017,600
10,839,750
665,100
3,806,650
6,035,000
333,000
4,203,100
207,200
3,995,900
495,000
495,000
42,555,450

40,329,800
40,329,800
9,569,200
3,058,200
5,866,000
146,000
499,000
49,899,000

3,073,500
200,000
1,703,000
398,500
772,000
51,000
51,000
3,124,500

รวม
67,347,400
67,347,400
23,482,450
3,923,300
11,375,650
6,579,500
1,604,000
4,254,100
258,200
3,995,900
495,000
495,000
95,578,950
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน
งบ

5,503,300
5,503,300
1,037,200
233,700
200,500
603,000
6,540,500

1,147,000
1,147,000
1,147,000

รวม
5,503,300
5,503,300
2,184,200
233,700
1,347,500
603,000
7,687,500
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห และสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

งานไฟฟาถนน

21,982,800
21,982,800

31,404,000
31,404,000

931,600
192,600
674,000
65,000
-

38,470,900
1,111,500
22,182,400
13,808,900
1,368,100

-

3,593,600
3,593,600
-

งานสวนสาธารณะ
33,287,900
120,000
27,565,900
4,842,000
760,000
-

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

-

งานบําบัดน้ําเสีย
-

รวม
53,386,800
53,386,800

273,069,500
3,900,000
261,947,500
6,798,000
424,000

5,799,500
36,000
2,885,000
248,500
2,630,000

351,559,400
5,360,100
315,254,800
25,762,400
5,182,100

751,500
751,500
-

5,000,000
5,000,000

9,345,100
4,345,100
5,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,914,400

73,468,500

33,287,900

273,821,000

10,799,500

414,291,300
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน
งบ

2,554,000
135,000
2,155,000
250,000
14,000
159,000
159,000
2,713,000

รวม
2,554,000
135,000
2,155,000
250,000
14,000
159,000
159,000
2,713,000
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

20,455,000
30,000
17,815,000
1,145,000
1,465,000
2,416,830
1,552,030
864,800
22,871,830

1,783,800
1,783,800
2,785,000
129,800
2,367,600
240,000
47,600
100,800
100,800
4,669,600

รวม
1,783,800
1,783,800
23,240,000
159,800
20,182,600
1,385,000
1,512,600
2,517,630
1,652,830
864,800
27,541,430
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา
งบ
9,903,800
9,903,800
785,800
85,800
560,000
140,000
-

23,404,200
23,404,200
9,346,770
691,100
2,987,170
1,899,500
3,769,000

33,308,000
33,308,000
10,132,570
776,900
3,547,170
2,039,500
3,769,000

155,871,600
1,224,600
154,647,000

155,871,600
1,224,600
154,647,000

-

-

-

-

10,689,600

รวม

188,622,570

199,312,170
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

กิจการเดินรถประจํา
สถานีขนสงผูโดยสารฯ
ทาง

รวม

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 1

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 2

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 3

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 4

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 5

1,050,000
1,050,000

510,000
510,000

3,900,000
3,900,000

2,145,500
2,145,500

1,400,000
1,400,000

-

137,700
137,700

9,143,200
9,143,200

1,050,000

510,000

3,900,000

2,145,500

1,400,000

-

137,700

9,143,200
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แผนงานการพาณิชย
งาน งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 1

2,878,000
2,878,000
1,932,000
1,056,000
486,000
200,000
190,000
22,150,000
22,150,000
26,960,000

งานสถานธนานุ
บาลนครเชียงใหม 3

งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 4

งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 5

2,425,200
2,425,200
1,600,300
1,144,300
210,000
121,000
125,000
18,150,000
18,150,000
54,500
54,500
22,230,000

3,422,000
3,422,000
3,508,000
1,553,000
847,000
818,000
290,000
28,250,000
28,250,000
35,180,000

1,145,800
1,145,800
1,071,700
555,800
241,000
112,900
162,000
4,560,000
4,560,000
287,000
287,000
7,064,500

1,234,000
1,234,000
1,016,000
490,000
276,000
135,000
115,000
650,000
650,000
2,900,000

งานกิจการเดินรถ
ประจําทาง
12,754,000
6,699,000
6,000,000
55,000
12,754,000

งานสถานีขนสง
ผูโดยสารฯ
2,753,200
2,753,200
8,319,100
1,634,500
2,314,000
702,600
3,668,000
196,000
196,000
11,268,300

รวม
13,858,200
13,858,200
30,201,100
6,433,600
11,073,000
8,089,500
4,605,000
73,760,000
73,760,000
537,500
537,500
118,356,800
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 2
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(สํา เนา)

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา ยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครเชียงใหม
อํา เภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************************
โดยที่เปน การสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. 2496 สว นที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัต ิขึ้นไว โดยความเห็น ชอบ
ของสภาเทศบาลนครเชียงใหม และโดยความเห็น ชอบของผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี.้ ขอ 1 เทศบัญญัต ินี้เ รียกวา “ เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ”
ขอ 2 เทศบัญญัต ินี้ใหใชบังคับตั้งแตวัน ที่ 1 ตุล าคม พ.ศ. 2562 เปน ตน ไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหตั้งจายจํานวนรวมทั้งสิ้น1,790,500,000 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้ ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่ว ไป จายจากรายไดจัด เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปน จํานวนรวมทั้งสิ้น
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้ แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

1,663,000,000 บาท
ยอดรวม
280,644,000 บาท
42,391,600 บาท
296,436,350
95,578,950
7,687,500
414,291,300
2,713,000
27,541,430

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

199,312,170 บาท
296,403,700 บาท
1,663,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
รายรับ
หมวดภาษีอากร (รวม)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
อากรการฆาสัตว

รับจริง
ป 2559
ป 2560
296,756,895.19
317,033,792.96
260,900,360.82
282,296,852.29
3,032,407.92
3,041,890.73
32,693,606.45
31,559,329.94
130,520.00
135,720.00

ป 2561
ยอดตาง(%)
336,174,792.00
0.70%
100.00%
301,083,218.07
3,045,135.82
31,902,256.11
-0.01%
144,182.00
-2.69%

40,605,577.44
560,790.00
298,517.50
6,170.00
6,038,060.00
1,185,866.67
14,617,105.73
315,880.00
95,300.00
22,740.00

41,026,071.17
206,820.00
294,831.50
260.00
5,934,180.00
1,070,203.00
15,179,896.37
216,560.00
131,100.00
16,310.00

48,593,127.42
167,364.00
294,278.60
890.00
5,685,805.00
1,201,794.10
15,711,192.72
231,690.00
123,100.00
32,880.00

40,074,675.48
165,462.00
220,869.00
350.00
5,207,191.00
1,200,065.40
16,261,084.43
234,020.00
101,600.00
59,265.00

272,520.00
288,590.00
122,660.00

294,330.00
253,370.00
97,860.00

296,910.00
1,066,300.00
84,630.00

317,790.00
1,093,420.00
88,280.00

ป 2563
338,555,895
306,515,495
31,900,000
140,400

4.09% 41,785,500.00
-0.40%
220,000
65.00%
1,000
-15.72%
4,500,000
20.00%
1,500,000
-0.38%
16,200,000
100.00%
5,000
44.61%
422,500
0.39%
102,000
1.23%
60,000
-2.51%
-82.24%
-10.35%

310,000
600,000
80,000
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หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม)
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
คาธรรมเนียมอื่นๆ
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้ง แผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

ป 2558
278,276,514.20
245,062,255.71
3,012,490.46
29,890,218.03
311,550.00

รายรับ

รับจริง
ป 2559
5,794,015.00
212,870.00

ป 2560
8,999,060.00
541,841.00

ป 2561
2,572,300.00
220,060.00

ยอดตาง(%)
48.55%
100.00%
-0.03%

ป 2563
5,000,000
100,000
220,000

1,043,637.54
6,555,460.00

157,770.30
7,143,260.00

2,653,277.00
7,431,790.00

1,417,193.65
6,916,260.00

-0.51%
1.20%

1,410,000
7,000,000

1,726,870.00

1,977,220.00

2,006,080.00

1,979,760.00

1.01%

2,000,000

649,900.00
39,300.00
19,525.00

1,968,800.00
55,200.00
21,215.00

2,003,800.00
45,700.00
14,745.00

1,965,300.00
41,500.00
12,905.00

1.74%
1.19%
0.73%

2,000,000
42,000
13,000

หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม)
คาเชาที่ดิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ดอกเบีย้
เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ
รายไดจากทรัพยสนิ อื่นๆ

36,542,984.47
976,403.00
9,347,060.00
25,923,521.47
2,500.00
293,500.00

31,669,156.60
390,529.00
10,067,200.00
21,173,427.60
38,000.00

31,727,885.86
417,570.00
13,254,325.00
18,003,490.86
2,500.00
50,000.00

31,895,514.20
-4.57%
1,062,686.00 -153.02%
11,722,450.00
-0.19%
19,026,878.20
-3.97%
100.00%
83,500.00
-4.38%

30,502,500
420,000
11,700,000
18,300,000
2,500
80,000

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม)
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ

20,001,865.83
20,001,865.83

20,744,462.34
20,744,462.34

20,868,149.91
20,868,149.91

18,343,090.13
18,343,090.13

21,300,000
21,300,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม)
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

5,147,004.04
212,900.00
4,934,104.04

5,996,328.42
249,300.00
5,747,028.42

11,950,282.90
337,500.00
11,612,782.90

5,416,925.81
93,200.00
5,323,725.81

13.88%
13.88%
1.51%
6.80%
1.41%

หมวดรายไดจากทุน (รวม)
คาขายทอดตลาดทรัพยสนิ

1,694,700.00
1,694,700.00

714,140.00
714,140.00

1,906,672.00
1,906,672.00

1,366,500.00
1,366,500.00

-5.12%
-5.12%

1,300,000
1,300,000

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
คาใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง

5,500,000
100,000
5,400,000
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ป 2558
6,490,655.00
256,030.00

รายรับ
หมวดภาษีจัดสรร (รวม)
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ

รวมทั้งสิ้น

ป 2558
761,934,263.83
289,093,983.82
59,806,115.24
8,644,673.87
28,827,631.98
49,124,625.26
9,026,624.99
903,811.94
1,431,150.73
315,075,646.00

ป 2559
657,692,748.76
294,615,114.55
65,456,383.82
8,341,068.81
27,467,813.81
59,070,349.15
5,235,076.95
968,704.16
944,480.51
195,593,757.00

ป 2560
811,928,510.33
301,819,920.63
64,954,126.89
9,499,417.31
27,553,510.87
66,400,719.27
7,495,109.86
1,126,551.51
861,200.99
332,217,953.00

ป 2561
ยอดตาง(%)
745,593,104.63
-0.28%
308,649,616.52
-0.21%
70,308,710.48
-0.44%
7,340,415.11
-0.55%
105,687,545.75
-0.65%
9,417,727.71
-0.19%
981,623.42
-0.17%
825,430.64
-0.66%
242,382,035.00
-0.16%

ป 2563
743,500,000
308,000,000
70,000,000
7,300,000
105,000,000
9,400,000
980,000
820,000
242,000,000

550,514,625.08
305,549,272.00

514,494,904.42
306,925,329.00

504,238,205.41
452,431,928.00

550,512,498.54
480,556,105.00

-14.56%
0.00%

480,556,105
480,556,105

244,965,353.08

207,569,575.42

51,806,277.41

69,956,393.54

-

1,694,717,534.89

1,569,094,706.90

1,748,246,626.79 1,729,377,100.79

-

-3.99% 1,663,000,000
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รวม)
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
เงินอุดหนุนที่กําหนดวัตถุประสงค

รับจริง

- 2/19 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
vvvvvvvvvvvvv
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครเชียงใหม ไดตั้งประมาณการรายรับตาม
งบประมาณรายจายทั่วไป ไวเปนเงิน
1,663,000,000 บาท จําแนกเปนรายละเอียดดังนี้
1. หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเอง
ตั้งรับไว
338,555,895 บาท
ประกอบดวย
1.1 ภาษีที่ด ินและสิ่งปลูก สราง
ตั้งไว
306,515,495 บาท
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายชํา ระภาษี
1.2 ภาษีปา ย
ตั้งไว
31,900,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา ตามจํานวนผูอยูในขายชํา ระภาษี
1.3 อากรฆาสัตว
ตั้งไว
140,400 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือเกณฑเ ฉลี่ยที่ไดรับ จริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
ตั้งรับไว
41,785,500 บาท
ประกอบดวย
2.1 คา ธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตขายสุรา
ตั้งไว
220,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณซึ่งเปน รายไดท ี่ไดรับ จัดสรรจากสํา นัก งานสรรพสามิตพื้น ที่เชียงใหม ตามสัด สว นที่จัดสรรให
2.2 คา ธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน
ตั้งไว
1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา โดยอาศัยการรับจริงที่ไดร ับสวนแบงคา ธรรมเนียมการพนัน จาก
อําเภอเมืองเชียงใหม ในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
2.3 คา ธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัด ระเบียบจอดยานยนต
ตั้งไว
4,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
คา ธรรมเนียมจอดรถจัก รยานยนต
อัตราคัน ละ 2 บาท/ชั่วโมง
 คา ธรรมเนียมจอดรถยนต
อัตราคัน ละ 5 บาท/ชั่วโมง
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ตั้งไว
1,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบ ัติต ามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1, ขอ 2 และขอ 3 และอาศัยการรับ จริงใน
ปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ ประกอบดวย
 คา ใบอนุญาตปลูก สราง
ฉบับละ
20 บาท
 คา ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
10 บาท
 คา ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ
10 บาท
 คา ใบอนุญาตเคลื่อนยา ย
ฉบับละ
10 บาท
 คา ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
ฉบับละ
20 บาท
 คา ธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนกอสรา งหรือดัด แปลงอาคาร
 คา ธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ประกอบดวย ใบอนุญาตกอสรา ง ดัด แปลง รื้อถอน
ตามอัตราที่กฎกระทรวงกํา หนด
2.5 คา ธรรมเนียมเก็บ และขนมูล ฝอย
ตั้งไว
16,200,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
2.6 คา ธรรมเนียมเก็บ ขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ตั้งไว
5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยเทศบัญญัต ิเทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง การเก็บ ขนและกํา จัดสิ่งปฏิก ูล
หรือมูล ฝอย พ.ศ. 2559 ประกอบดวย
 รับ ทํา การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล หรือมูล ฝอยทั่วไป ฉบับละ
5,000 บาท
2.7 คา ธรรมเนียมอื่นๆ
ตั้งไว
422,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ
2.8 คา ธรรมเนียมเกี่ยวกับ สุส าน และฌาปนสถาน
ตั้งไว
102,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ
2.9 คา ธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน ประกาศหรือแผน ปลิวเพื่อการโฆษณา
ตั้งไว
60,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณและถือปฏิบ ัติต ามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิรัก ษาความ
สะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยของบา นเมือง พ.ศ. 2535 ประกอบดวย
 คา ธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน ประกาศหรือแผน ปลิวเพื่อการคา
 คา ธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผน ประกาศหรือแผน ปลิวไมเ ปน การคา
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ตั้งไว
310,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบ ัติต ามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ขอ 1 และอาศัยการรับ จริงใน
ปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ ประกอบดวย
 คา ธรรมเนียมการแจงยายที่อยู
ฉบับละ
5 บาท
 คา ธรรมเนียมการคัด และรับ รองสํา เนาทะเบียนราษฎร
ฉบับละ
5 บาท
 คา ธรรมเนียมการคัด และรับ รองรายการขอมูลทะเบียนประวัติ
ฉบับละ
10 บาท
 คา ธรรมเนียมการขอสํา เนาทะเบียนบา นกรณีชํา รุด เสียหาย
ฉบับละ
5 บาท
2.11 คา ธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัต รประจําตัวประชาชน
ตั้งไว
600,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา โดยถือปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัต ิบัต รประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554 และอาศัยการรับ จริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ ประกอบดวย
 คา ธรรมเนียมการออกบัตรประจํา ตัว ประชาชน ฉบับละ
100 บาท
 คา ธรรมเนียมการออกใบแทน
ฉบับละ
10 บาท
 คา ธรรมเนียมการตรวจและคัดสําเนารายการ
ฉบับละ
10 บาท
 คา ธรรมเนียมการคัด และรับ รองสํา เนารายการบัต รประจําตัวประชาชน
ฉบับละ
10 บาท
2.12 คา ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
ตั้งไว
80,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา โดยถือปฏิบัต ิตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ขอ 3 อัตราคา ธรรมเนียม ประกอบดวย
 คา ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
ฉบับละ
50 บาท
ครั้งละ
20 บาท
 คา ธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
 คา ธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยก ิจ ฉบับละ
20 บาท
 คา ธรรมเนียมขอใหพนัก งานเจา หนาที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย
ฉบับละ
30 บาท
 คา ธรรมเนียมขอตรวจดูเ อกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนของผูป ระกอบการพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ฉบับละ
20 บาท
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พาณิชยของผูป ระกอบการพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ฉบับละ
30 บาท
2.13 คา ปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ตั้งไว
5,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยถือปฏิบ ัติต าม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และอาศัย
รายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ
2.14 คา ปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจํา ตัว ประชาชน ตั้งไว
100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยถือปฏิบ ัติต ามพระราชบัญญัต ิบัต รประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เปน เกณฑ
ในการคํา นวณ
2.15 คา ปรับผูกระทําผิดกฎหมายรัก ษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยของบา นเมือง
ตั้งไว
220,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยถือปฏิบ ัติต ามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบา นเมือง โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ
2.16 คา ปรับผิดสัญญา
ตั้งไว
1,410,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา เนื่องจากรายไดป ระเภทนี้เปน รายไดท ี่ไมแนน อน ซึ่งเปน รายได
จากการปรับ ผิด สัญญากอสรางถนน สะพาน และระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล ฯลฯ
2.17 คา ใบอนุญาตประกอบการคา สํา หรับกิจการที่เปน อันตรายตอสุขภาพ
ตั้งไว
7,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับ จริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
 คา ใบอนุญาตทําน้ําแข็งเพื่อการคา
 คา ใบอนุญาตแตงผม-รับ จาง
 คา ใบอนุญาตประกอบการคา สํา หรับกิจการที่เปน อันตรายตอสุขภาพ ฯลฯ
2.18 คา ใบอนุญาตจัด ตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานที่ส ะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เ กิน 200
ตารางเมตร
ตั้งไว
2,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
2.19 คา ใบอนุญาตจํา หนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
ตั้งไว
2,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
 คา ใบอนุญาตจํา หนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะหรือแผงลอย ฯลฯ
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ตั้งไว
42,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับ จริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
2.21 คา ใบอนุญาตเกี่ยวกับ การโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียง ตั้งไว
13,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับ จริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
 คา ใบอนุญาตโฆษณาทํานองการคา
 คา ใบอนุญาตโฆษณาไมท ํานองการคา
3. หมวดรายไดจ ากทรัพยสิน
ตั้งรับไว
30,502,500 บาท
ประกอบดวย
3.1 คา เชา ที่ด ิน
ตั้งไว
420,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑในการคํา นวณ
3.2 คา เชา หรือบริการสถานที่
ตั้งไว
11,700,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
 คา เชา หองแถว
 คา เชา อาคาร
 คา เชา และคา บริการสวมสาธารณะ
ฯลฯ
3.3 ดอกเบี้ย (พันธบัต รหรือเงินกู หรือเงินฝาก)
ตั้งไว
18,300,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว อัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารและจํา นวนเงินสะสมเทศบาล ที่ฝ ากธนาคารไวเ ปน เกณฑในการคํา นวณ ประกอบดวย
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ
ตั้งไว
2,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปท ี่ผา นมา ตามการถือหุน โรงพิมพสวนทองถิ่น ของเทศบาล และเงินรางวัลตางๆ
3.5 รายไดจากทรัพยสิน อื่นๆ
ตั้งไว
80,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว ประกอบดวย
 คา โอนสิทธิก ารเชา ทรัพยสิน ของเทศบาล ฯลฯ
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ตั้งรับไว
21,300,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา ตามงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบ าลทั้ง 5 แหง ซึ่งจัดสรร
เปน เงินอุดหนุน องคก รปกครองสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 30 ของกํา ไรสุทธิของปที่ผา นมา ตามหนังสือ
สํา นัก งาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.5 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ตั้งรับไว
5,500,000 บาท
ประกอบดวย
5.1 คา ขายแบบแปลน
ตั้งไว
100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
ประจํา ปขององคก รปกครองสวนทองถิ่น
5.2 รายไดเ บ็ด เตล็ด อื่นๆ
ตั้งไว
5,400,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา เนื่องจากเปน รายไดท ี่ไมแนน อนและไมสามารถเขา ในประเภทอื่นได
6. หมวดรายไดจ ากทุน
ตั้งรับไว
1,300,000 บาท
คา ขายทอดตลาดทรัพยสิน
ตั้งไว
1,300,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับในปงบประมาณที่ลว งมาแลว ประกอบดวย
 คา ขายทอดตลาดทรัพยสิน ของเทศบาล ฯลฯ
7. หมวดภาษีจัดสรร
ตั้งรับไว 743,500,000
ประกอบดวย
7.1 ภาษีมูล คา เพิ่มตาม พรบ. กํา หนดแผนฯ
ตั้งไว
308,000,000
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
7.2 ภาษีมูล คา เพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ
ตั้งไว
70,000,000
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
7.3 ภาษีธุร กิจเฉพาะ
ตั้งไว
7,300,000
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
7.4 ภาษีส รรพสามิต (ภาษีส ุราและภาษีส รรพสามิต )
ตั้งไว
105,000,000
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
7.5 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
ตั้งไว
9,400,000
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- 2/257.6 คา ภาคหลวงแร
ตั้งไว
980,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
7.7 คา ภาคหลวงปโตรเลียม
ตั้งไว
820,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
7.8 คา ธรรรมเนียมจดทะเบียนสิท ธิและนิต ิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ด ิน
ตั้งไว
242,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวต ่ํากวา ปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลว งมาแลว
8. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งรับไว 480,556,105 บาท
เงินอุดหนุน ทั่วไปของเทศบาล
ตั้งไว
480,556,105 บาท
ประมาณการตั้งรับไวส ูงกวาปที่ผ านมา ซึ่งใกลเคียงกับ เงินอุดหนุน ทั่วไปที่ไดรับ จริงในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 เนื่องจากเทศบาลไดรับ จัดสรรเงินอุดหนุน ทั่วไปสําหรับ เปน คา ใชจายสํา หรับสนับ สนุนการสราง
หลักประกัน รายไดใหแกผูส ูงอายุ และสนับ สนุนสวัส ดิก ารทางสังคมใหแกผ ูพิการหรือทุพพลภาพเพิ่มเติม
และตั้งตามหนังสือ ดว นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถ ุนายน 2562, ดว นที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถ ุนายน 2561, หนังสือดวนที่ส ุดที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2562 และดว นที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
vvvvvvvvvvvvv

รายงานประมาณการรายจา ยตามแผนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
อํา เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

รายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ดา น/แผนงาน

ป 2559

299,688,230.59

301,361,124.16

257,288,416.96
185,072,859.64

ป 2560

ป 2561

ป 2562

330,231,106.40

352,671,049.52

320,372,000

234,810,706.30

261,801,331.46

245,56 9,001. 59

167,186,490. 92

193,521,387.72

176,322,085.50

78,128,331.61

79,932,761.82

80,986,388.14

9,468,360.00
1,826,880.00
405,000.00
405,000.00
1,032,960.00
5,798,520.00

9,321,680.00
1,765,800.00
390,000.00
390,000.00
977,360.00
5,798,520.00

68,659,971.61

28,990,413.61
621,978.00
617,600.00
6,260,184.00
29,976.00
30,973,492.00
1,166,328.00

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2563

0.82%

323,035,600

274,687,300

2.12%

280,644,000

196,470,320

-1.12%

194,297,600

84,175,105. 19

86,953,100

8.19%

94,714,900

9,492,720.00
1,887,680.00
420,000.00
420,000.00
966,520.00
5,798,520.00

9,530,255.00
1,922,440.00
428,467.50
428,467.50
952,360.00
5,798,520.00

9,923,900
2,132,300
480,000
480,000
1,033,000
5,798,600

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

9,923,900
2,132,300
480,000
480,000
1,033,000
5,798,600

70,611,081.82

71,493,668.14

74,644,850.19

77,029,200

9.1 5%

84,791 ,000

29,296,851.00
645,296.00
672,000.00
5,575,153.82
3,300.00
30,958,677.00
3,459,804.00

30,957,530.76
576,110.00
690,000.00
4,595,450.00
31,314,930.43
3,359,646.95

33,473,296.00 35,297,200
634,019.00
895,100
700,619.00
757,200
4,021,980.00 3,730,800
32,433,127.58 33,338,500
3,381,808.61
3,010,400

11.45% 39,862,200
-6.32%
841,900
0.00%
757,200
-28.49% 2,903,500
9.81% 36,964,200
13.04% 3,462,000
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ดา นบริหารทั่วไป (รวม)
1 . แผนงานบริหารทั่วไป (รวม)
งานบริห ารทั่วไป (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือ น ฝา ยการเมือง (รวม)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2563

96,911,286.03

74,463,819.1 0

106,922,683.54

89,154,135.65

106,639,700

-7.66%

99,054,500

43,952,741.50

26,172,655.89

56,732,192.50

33,821,337.50

48,993,000

-8.17%

45,291 ,700

42,486,171.00

24,594,058.39

55,308,282.00

32,015,400.00

46,320,000

-9.25% 42,400,000

19,125.00
767,960.00
183,000.00
496,485.50
23,633,21 4.99
2,817,961.92
1,327,105.51
14,033,052.99

7,437.50
14,375.00
7,437.50
35,000
964,260.00
767,180.00
1,039,400.00
1,682,200
146,000.00
137,500.00
302,870.00
342,000
460,900.00
504,855.50
456,230.00
613,800
23,447,332.12 18,854,255.77 21 ,91 7,044.06 22,450,400
2,798,030.17
3,596,343.82
4,081,931.38
2,996,400
2,165,215.00
5,695,468.00
4,433,424.00 2,200,000
9,855,002.00
1,625,662.24
6,159,678.79 12,414,000

0.00%
35,000
0.00% 1,682,200
44.12%
612,000
-9.12%
562,500
-0.22% 22,400,700
10.16% 3,335,400
0.00% 2,200,000
-2.68% 12,090,000

370,975.40
-

707,152.00
-

348,298.24
-

1,500.00
1,369,466.17
1,500.00
39,300.00
37,000.00

93,100.00
29,960.00
680,435.00
12,534,000.00

90,530.00
21,600.00
8,906,000.00

89,345.00
34,450.00
547,119.00
500,000.00

99,990.00
48,730.00
4,435,732.62

101,000.00
-

32,000.00
-

-

7,800.00
-

5,000
1,035,000
2,000
2,000
-

0.00%
-1.67%
90.00%
0.00%
-

5,000
1,018,000
20,000
2,000
-

100,000
0.00%
50,000
0.00%
100,000 -100.00%
-

100,000
50,000
50,000
-

300,000 -200.00%
0%

100,000
4,500,000

4,500,000.00
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งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
คาพวงมาลัย ชอดอกไมฯ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
โครงการจัดพิธีเปดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล
นครเชียงใหม 5
โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุใน
โครงการวันเทศบาล(24 เมษายน)
โครงการสัมมนาองคกรแหงการเรียนรู
โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตาม
นโยบายรัฐ บาล จังหวัด และเทศบาล
โครงการเทศบาลพบประชาชน
คาใชจายในการเลือกตั้ง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100,000
-100%
100%

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

1,370,000

0%

1,370,000

-

-

-

-

1,250,000

0%

1,250,000

-

-

-

-

1,130,000

0%

1,130,000

-

-

-

-

850,000

0%

850,000

-

-

-

-

500,000

0%

500,000

-

-

-

-

1,000,000

-100%

500,000

95,000 -35.71%
25,000
0.00%

70,000
25,000

64,000.00
10,610.00

87,900.00
9,820.00

94,720.00
11,730.00

94,870.00
23,790.00

5,455,094.57

8,629,084.95

7,936,781.71

7,242,009.89

4,840,000

-1.35%

50,000
500,000

4,775,300
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โครงการบวงสรวงศาลพระพรหม
ศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปหลวง
และวันแมแหงชาติ
โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ
โครงการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP
ของดีเมืองเชียงใหม
โครงการสงเสริมและบูรณาการขับเคลื่อนระบบ
ราชการรวมกับจังหวัดเชียงใหมและรัฐบาล
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ
และผูเกษียณอายุกอนกําหนด
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

จายจริง
ป 2558
87,244.59
61,728.00
-

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562
33,541,500

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2563

27,514,726.81

23,196,093.24

29,828,737.78

32,083,819.1 5

-1 2.87%

29,717,300

2,760,247.70
423,011.05
618,654.00
662,522.80
3,027,894.58

2,594,586.48
412,092.90
477,522.00
259,651.09
2,516,341.25

4,647,939.15
522,555.00
610,482.00
1,550,508.95
2,737,347.60

4,549,095.35
858,993.00
424,613.00
3,255,344.05
2,521,285.06

2,625,000
0.00%
294,000
4.23%
527,000
2.77%
1,574,600 -109.08%
2,388,900
-1.16%

2,625,000
307,000
542,000
753,100
2,361,400

18,480,982.18

15,454,979.52

17,875,775.08

18,695,579.69

24,600,000

-13.89%

21,600,000

29,790.00
48,394.50
1,463,230.00
1,81 0,602.73
469,605.72
522,319.21
652,785.00
165,892.80
35,250.00
35,250.00

93,115.00
25,938.00
1,361,867.00
1,647,737.85
428,005.84
457,417.21
596,422.00
165,892.80
30,250.00
30,250.00

50,998.00
36,828.00
1,796,304.00
1 ,507,497.49
478,698.55
391,550.14
471,356.00
165,892.80
30,250.00
30,250.00

39,374.00
64,013.00
1,675,522.00
1,331,934.94
359,972.87
387,034.11
416,111.00
168,816.96
60,250.00
30,250.00

60,000
116,000
1,350,000
6,000
1,654,800
450,000
475,000
550,000
179,800
40,000
40,000

0.00%
-10.69%
0.74%
-50.00%
-0.61 %
1.10%
-3.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

60,000
104,800
1,360,000
4,000
1,644,800
455,000
460,000
550,000
179,800
40,000
40,000

9,997,992.00
3,840,350.00
268,700.00
-

12,759,660.00
3,001 ,660.00
597,850.00
50,000.00
100,000.00
85,000.00

5,582,066.04
2,940,230.00
761 ,750.00
-

30,000.00
2,932,594.66
2,81 8,1 47.1 7
944,300.00
-

2,837,520 -481.22%
2,837,520 -481.22%
650,520 -1 87.84%
-

488,200
488,200
226,000
-
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คา วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุอื่นๆ
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจายอื่น (รวม)
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
คาใชจายเริ่มกิจการสถานธนานุบาล 5
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเกาอี้ทรงหลุยส จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทรงหลุยส มีเทาแขน จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทรงจักรีโ ครงไมสัก จํานวน 2 ตัว

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
23,500.00
50,000.00
17,600.00
12,000.00
4,500.00
6,200.00
34,500.00
18,700.00
-

ป 2561

80,000
39,000
2,000
33,000
11,250
18,900
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%

ป 2562

16,000.00
7,000.00
21,800.00
37,000.00
33,000.00
-

-

-

-

-

13,200

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

88,000.00
-

18,000.00
-

282,000.00
-

282,000
-

100.00%

ป 2563
27,500
15,200
64,800
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จัดซื้อโตะกลางหลุยส จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะขางหลุยส จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อชุดโซฟา จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 20 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวมหนังเทียม จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 8 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กทรงสูง จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส จํานวน 2 ใบ
จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส ความจุ 3,000 ลิตร จํานวน
จัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน
จัดซื้อรถเข็นชนิด 2 ลอ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อฉากกั้นครึ่งกระจก จํานวน 3 ชุด
จัดซื้อเกาอี้โครงเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม) จํานวน 60 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 25 ตัว
จัดซื้อเกาอี้นวมโซฟาเขามุมรูปตัวแอล จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อน และที่
พักแขน พนักพิงทรงต่ํา จํานวน 11 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนพนักพิง
ทรงต่ําและที่พักแขน จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนพนัก
พิงทรงสูง จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทยี ู จํานวน 2 เครื่อง

ป 2558

ดา น/แผนงาน

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
- 100.00%

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

ป 2559

36,500.00

ป 2560

ป 2561

ป 2562

19,800.00
-

32,600.00
-

459,000.00
-

154,000.00
99,500.00

36,000.00
-

8,400.00
9,400.00
27,600.00
-

33,600.00
64,500.00
8,000.00
4,000.00
14,400.00

-

-

-

11,000.00

-

-

-

3,000.00

-

ป 2563
36,000
40,200
-

120,000

100.00%
-

2,700
-

2,500
16,500
-

100.00%
-

30,000
-

5,800
-

-

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทยี ู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโตะประชุม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดโตะหมูบูชา จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดโตะหมูบูชา จํานวน 39 ชุด
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 8 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 15 ตู
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู
จัดซื้อตูเก็บตั๋วจํานํา จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูวางทีวี จํานวน 1 ตู
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุตพรอมกระจก
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุตพรอมกระจก
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 1 ตัว

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

-

-

3,600.00
20,000.00
3,500.00

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
-

-

-

11,000.00

-

-

-

ป 2559

90,000.00
32,000.00
32,000.00
22,400.00
2,390,200.00
2,352,200.00
-

ป 2560

41,850.00
2,231,990.00
787,000.00
1,444,990.00
-

ป 2561

6,000.00
3,800.00
8,850.00
6,000.00
26,500.00
45,000.00
1,258,000.00
1,258,000.00
-

ป 2562

44,000.00
250,000.00
649,000.00
649,000.00

8,370
18,000
961 ,500 #########
-

-

ป 2563
9,600
48,500
-
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จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อโตะขาพับอเนกประสงค จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้นั่งพักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 4 ชุด
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิงสูง ที่พักแขน มีลอเลื่อน
ปรับระดับได จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ที่พักแขน มีลอเลื่อน
ปรับระดับได จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ขาโครเมียม จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อเกาอี้เอนกประสงค จํานวน 45 ตัว
จัดซื้อโทรศัพท จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโทรศัพทแบบตั้งโตะ จํานวน 9 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูนิรภัย จํานวน 1 ตู
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูปอมยาม จํานวน 3 ตู
จัดซื้อโตะประชุมวงรี จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 14 เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 8 ชุด
จัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิล้ แค็บ จํานวน
จัดซื้อรถยนตนั่งสวนกลาง 5 ประตู จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 3 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38,000.00
942,000.00
-

50,000.00
50,000.00
-

7,500.00
7,500.00
-

13,000.00
8,500.00
4,500.00
-

61 5,000.00
615,000.00

899,747.17
399,747.17
-

ประมาณการ
ป 2562 ยอดตาง(%)
814,000
-

100.00%

ป 2563
48,500

97,000

-

-

50,500
10,000
10,000

-

-

-

-

-

-

687,000.00

-

-

-

-

-

-

255,000.00

-

-

-

-

-

-

-

74,880.00
7,000.00

13,000.00
-

500,000.00
105,900.00
-

13,300
-

69.50%
100.00%

43,600
13,600
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จัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิล้ แค็บ
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 2 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑการเกษตร (รวม)
จัดซื้อปมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปมน้ําแบบหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ปมน้ํา) ขนาด 300 วัตต จํานวน 1
เครื่อง
ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดลําโพงสนามแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อระบบภาพและเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 1
ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และระบบรักษา
ความปลอดภัยของสถานธนานุบาลนครเชียงใหม 5
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 49 จุด
(สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 48 จุด
(แขวงทั้ง 4 แขวง)
จัดซื้อหมอแปลงไฟฟาพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

239,450.00
65,700.00

ป 2560

ป 2561

20,000.00
39,000.00
8,880.00

13,000.00

86,200.00
19,700.00
-

2,950.00
2,950.00
43,990.00
-

6,000.00
6,000.00
278,980.00
241,980.00

206,200.00
-

-

20,900.00

-

-

-

-

-

-

15,000.00
1,990.00

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
-

ป 2563
30,000
-

1,202,200 -606.76%
-

170,1 00
-

ป 2562

30,000.00
-

13,300
-

22,000

0.00%

22,000

30,000

-

-

100.00%

60,000
22,000

-

21,000.00

-

29,000.00
53,000.00

21,000

4.55%

16,000.00

-

32,000.00

48,000

-

-

5,600.00

7,500

100.00%
-

5,000
-

-

3,200.00
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จัดซื้อกลองถายภาพและบันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ ฟฟา จํานวน 1 จอ
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)
จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อจัดหาและวางระบบคอมพิว เตอรข องสถานธนานุ
บาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ นตบุค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
3 ชุด
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3
เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560
-

-

ป 2561
5,800.00
-

-

-

-

18,000.00

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
- 100.00%
17,000
-

ป 2562

ป 2563
11,600
-

9,000

-

-

-

2,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

8,900

19,900.00

-

-

-

-

-

-

37,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,980.00
-

6,990.00
-

6,990.00
-

12,900.00

9,000

9,800.00

-

-

-

-

-

-

29,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,200.00
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด LED
สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25
หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30
หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 9 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจอรับภาพ แบบ LCD ขนาดไมนอ ยกวา 21.5
นิ้ว จํานวน 3 จอ
จัดซื้อจอภาพ ชนิด LCD หรือ LED ขนาดไมนอ ยกวา
23 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558
20,290.00
19,000.00

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

-

-

ป 2561
22,000.00

-

-

-

7,600.00

-

-

-

6,1 57,642.00
4,290,000.00
1,575,000.00

ป 2560

9,758,000.00
9,694,000.00
-

730,000.00

-

1,985,000.00
-

-

-

512,000.00
512,000.00
8,670,000.00
-

ประมาณการ
ป 2562 ยอดตาง(%)
33,000 -37.50%

ป 2563
24,000

11,400

-50.00%

700
1,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,170,000.00

-

-

-

-

980,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

2,641 ,836.04
2,641 ,836.04
491,836.04
-

-

-

11 4,447.49
89,661 .49

89,661.49

7,600
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จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน
2 ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดอุปกรณร ะบบคอมพิว เตอร และระบบสื่อสาร
ขอมูลเพื่อบริการประชาชนดานงานทะเบียนและงาน
บัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
* อาคารตางๆ
โครงการปรับปรุงโรงอาหารของเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงรั้วและประตูสํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม 3
โครงการขยายเครือขายโทรศัพท
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการกอสรางอาคารเก็บของแขวงศรีว ิชัย
โครงการกอสรางหองน้ําสุสานบานเดน
โครงการกอสรางหองน้ําสุสานหนองประทีป
โครงการกอสรางอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม 5
โครงการปรับปรุงประตูสํานักงานและประตูหองประชุม
2 สํานัการศึกษา

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2558
1 ,867,642.00
-

37,476,380.27 38,431 ,975.27
20,420,326.00 19,730,881.32
20,420,326.00 19,730,881.32
10,795,429.00 10,912,175.00
480,352.00
407,711.32
161,400.00
131,400.00
718,840.00
741,480.00
7,653,358.00 7,032,528.00
610,947.00
505,587.00

ป 2561
24,786.00
24,786.00

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

40,856,329.31 46,51 4,680
21 ,207,487.90 22,665,700
21 ,207,487.90 22,665,700
11,303,724.00 12,654,800
500,667.90
506,700
119,126.00
170,400
776,340.00
829,800
7,943,746.00
8,012,400
563,884.00
491,600

15,996,574.27

17,536,543.95

18,471,541.41

23,696,980

1,677,700.00
-

1,644,165.00
15,300.00

1 ,700,310.00
-

2,361 ,200
5,000

1,463,130.00
1,419,930.00
84,000.00
84,000.00
130,570.00
124,935.00
9,021,570.20 10,121,093.08
6,230,561.05
6,097,105.48
2,314,211.65
2,401,136.62

15,300.00
1,496,010.00
2,081,000
84,500.00
84,000
104,500.00
191,200
10,353,084.84 ############
7,789,280.28 8,110,100
2,056,308.86 2,953,000

ป 2563
-

4.21%
8.52%
8.52%
3.29%
-25.67%
-65.12%
5.35%
17.15%
22.91%
-5.55%
4.79%
0.00%

48,557,650
24,777,300
24,777,300
13,085,400
403,200
103,200
876,700
9,671,100
637,700
22,451 ,350
2,480,100
5,000

5.19%
41.67%
-40.48%
-

2,195,000
144,000
136,100
12,450,900
8,597,900
2,903,000

1.91 %

5.67%
-1.72%
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* คา บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ด ินและสิ่งกอ สราง
โครงการปรับปรุงพื้นหองทํางาน ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รวม)
38,548,160.44
19,106,720.85
งบบุคลากร (รวม)
19,106,720.85
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
10,226,520.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
376,374.00
เงินประจําตําแหนง
134,400.00
คาจางลูกจางประจํา
666,000.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
7,575,828.85
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
127,598.00
17,154,098.59
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
1,653,771 .00
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1,462,040.00
คาเชาบาน
84,000.00
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
107,731.00
เงินชว ยเหลือคารักษาพยาบาล
คา ใชสอย (รวม)
8,326,091 .69
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
5,850,474.69
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
1,938,101.35
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จายจริง
ป 2559
ป 2560
64,000.00
-

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2559
ป 2560
153,483.81
76,664.52
1,500.00
3,000.00
37,024.00
20,590.00
187,260.00
351,964.00
-

ป 2561
163,557.66
30,690.00
-

78,650.00
224,332.40
-

84,255.00
236,390.00
1,625.00

89,977.00
186,949.60
-

87,223.00
143,306.80
-

90,000
200,000
10,000

0.00%
0.00%
0.00%

90,000
200,000
10,000

88,092.00

113,872.00

119,212.00

95,962.00

120,000

0.00%

120,000

42,311.00

40,340.80

31,815.00

40,340.00

50,000

0.00%

50,000

-

-

7,000.00

39,167.00
-

-

38,900.00
-

-

-

ประมาณการ
ป 2562 ยอดตาง(%)
350,000
-6.06%
50,000
0.00%
- 100.00%

ป 2563
330,000
50,000
100,000

-

16,842.00

4,756.40

20,000

0.00%

20,000

39,636.00

46,741.00

50,000

0.00%

50,000

100,000

-

-

-

-

-

8,800.00

-

-

-

-

-

-

30,460.00

-

-

-

-

-
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
โครงการสงเสริมความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง
โครงการขับเคลื่อนปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหมสี่ป
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงและแกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการประสานและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
และการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการเผยแพรสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ใชจาย
ตามงบประมาณรายจายประจําป
โครงการติดตามผลการดําเนินงานการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาลประจําป
โครงการจัดประชุมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลประจําป
โครงการสัมมนาวิชาการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการรักษาวินัยและ
กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ

ป 2558
202,429.95
207,225.00
-

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

-

-

-

-

4,750.00
-

230,554.00
99,290.00
60,290.00

-

ป 2561
12,400.00

30,600.00
-

31,360.00
31,360.00

145,472.00
-

15,820.00
-

-

-

ประมาณการ
ป 2562 ยอดตาง(%)
13,000
0.00%

35,000
35,000

ป 2563
13,000

0.00%
0.00%

35,000
35,000

230,000 -130.00%
-

100,000
-

-

-

-

117,450.00
610,837.00
315,857.00

67,965.00
610,865.04
311,337.00

196,960.00
803,049.50
288,405.00

192,240.00
864,596.00
295,956.00

200,000
900,000
500,000

33.33%
0.00%
0.00%

300,000
900,000
500,000

537,515.65

476,797.50

1,622,850.98

507,495.70

1,150,000

-21.05%

950,000

2,789,639.29
980,051.02
273,528.90
239,752.61
226,829.00
4,044.60
-

2,485,197.62
874,162.00
704,271.20
169,010.92
67,403.00
28,875.50
-

3,1 1 0,632.32
1,258,694.70
232,216.00
247,069.38
137,971.94
23,373.00
-

3,906,136.00
1,184,163.00
940,263.00
309,080.00
174,176.00
24,110.00
-

5,362,680 -42.61 %
2,050,000 -55.79%
436,000 -28.99%
464,180 -65.78%
379,500 -123.24%
110,000
26.67%
2,000
0.00%

3,760,350
1,315,850
338,000
280,000
170,000
150,000
2,000
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โครงการสัมมนาวิชาการตามพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
โครงการอบรมใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตานการ
โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540
โครงการอบรมการจัดทําตัวชี้ว ัดความสําเร็จของ
โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน
โครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอโครงการตางๆ
ตามภารกิจของเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานดานตางๆ ของเทศบาลนคร
โครงการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวอยาง
โครงการบริหารเครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียง
โครงการรณรงคเพื่อการมีสวนรว มของประชาชน
ในการพัฒนาและอนุรักษเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
คา วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

212,307.00
51,974.00
135,000.00
666,152.16
4,384,596.61
3,763,511.94
315,477.25
305,607.42
2,287,341 .00
1 ,430,441 .00
245,351.00
-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
6,000.00
5,970.00
118,075.00
347,996.00
35,670.00
50,940.00
481,730.00
790,851.30
15,550.00
2,81 2,1 06.45
2,660,653.55
2,243,595.04
2,052,832.23
297,523.21
355,579.52
270,988.20
252,241.80
1,059,480.00
1,164,550.00
333,150.00 1,164,550.00
1 33,400.00
185,050.00
6,900.00
-

-

-

-

-

-

-

-

28,000.00

-

ป 2561
5,500.00
439,720.00
25,500.00
791,024.00
12,600.00
2,51 2,01 0.57
1,908,517.55
351,251.22
252,241.80
1 ,177,300.00
1 ,177,300.00
153,000.00
15,000.00
-

ป 2562
14,000
530,000
175,000
1,000
1,150,000
1,000
30,000
20,000
3,760,000
3,000,000
400,000
360,000
152,000
152,000
9,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-133.33%
-140.91%
-133.33%
-14.66%
0.00%
-200.00%
-110.53%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
88.56%
88.56%
95.76%
100.00%

ป 2563
6,000
220,000
75,000
180,000
1,003,000
1,000
10,000
9,500
3,760,000
3,000,000
400,000
360,000
1,329,000
1,329,000
21 2,500
10,500

-

100.00%

11,000

-

100.00%
100.00%
100.00%

5,000
25,000
17,000

-

-

99.44%

-
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุสํารวจ
วัสดุอื่นๆ
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ขนาด 6 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้นวางเปนโลหะ จํานวน 3 อัน
จัดซื้อชั้นวางของเหล็ก จํานวน 2 หลัง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบติดผนัง
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

ป 2558

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2559
ป 2560
98,500.00
129,300.00
-

-

99,600.00
6,000.00

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

ป 2562

-

-

-

-

26,600.00
10,200.00
6,400.00
2,500.00
2,600.00
-

-

-

3,500.00

12,600.00
-

3,950.00
-

858,000.00
814,000.00
44,000.00

-

38,000.00
38,000.00

-

19,800.00

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2561

-

9,000
-

ป 2563
100,000
17,000
16,500
10,500

-

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเย็บเลม จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถายสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 10
แผน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกพรอมติดตั้ง
จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 20 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักแบบมีลอเลื่อน จํานวน 4 ตู
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 7 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู
จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง มีท่พี ักแขนและ
ลอเลื่อนพนักพิงทรงสูง จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนที่พักแขน พนัก
พิงสูง จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโทรศัพทแบบตั้งโตะ จํานวน 5 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน

ป 2558
128,400.00
17,976.00
98,975.00
-

ดา น/แผนงาน

6,250.00
14,950
14,950.00
630,000.00
110,000.00
-

ป 2559

ป 2560

87.19%
100.00%
-

1 ,11 6,500
350,000
-

-

-

100.00%

110,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,500.00
57,500.00
-

69,550.00
16,800.00
75,400.00
46,000.00

922,000.00
43,890.00

86,400.00
22,000.00

-

-

-

28,783.00

18,000.00

-

15,943.00

4,300.00

143,000
44,000

86,350.00
-

30,000.00

18,000.00

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2561
10,000.00
10,000.00
69,900.00
69,900.00

7,300.00
16,000.00
-

-

21,000.00
7,900.00

ป 2562

ป 2563
-
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ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 41 จุด
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พรอมเลนสซูม
จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อเครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจอรับภาพ จํานวน 1 จอ
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 5 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ นตบุค สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED สีแบบ Network
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน
1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558
494,990.00
5,990.00
489,000.00
45,150.00
38,900.00
-

ดา น/แผนงาน

21,000.00
-

ป 2559

ป 2560

6,100.00
-

27,000.00

-

175,082.00
-

-

226,618.00
856,900.00
350,000.00
350,000.00

726,330.00
-

15,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
100.00%

ป 2563
2,500
570,000

-

84,000

0.00%

84,000

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561

2,996.00
11,556.00
779,262.00
39,570.00
-

ป 2562

14,000.00
-

21,500.00
-

506,900.00
726,330.00
33,667,396.88 30,1 47,835.11 29,847,968.47 28,390,586.78 31,702,300
23,008,1 23.43 24,065,271 .01 24,000,358.46 21 ,573,369.78 21 ,528,500
23,008,1 23.43 24,065,271 .01 24,000,358.46 21 ,573,369.78 21 ,528,500
13,232,073.00 13,826,791.00 14,184,328.00 13,345,294.00 13,828,800
214,527.00
243,591.00
204,000.00
218,200.00
225,300
120,000.00
190,000.00
288,000.00
288,000.00
288,000
1,483,560.00
1,159,840.00
1,233,300.00
1,036,680.00
551,800
7,752,177.43
7,758,691.72 7,248,388.32
5,980,111.12 5,994,900
205,786.00
886,357.29
842,342.14
705,084.66
639,700
5,403,473.45
5,448,1 64.1 0 5,373,310.01
6,549,61 7.00 10,049,400

1 6.1 1 %
1 5.85%
1 5.85%
12.34%
-3.92%
0.00%
4.83%
23.76%
25.69%
1 3.39%

37,788,750
25,583,800
25,583,800
15,774,800
216,800
288,000
579,800
7,863,500
860,900
11 ,603,700
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 6
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2
จัดซื้ออุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก
(External Storage) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24
ชอง แบบที่ 2จํานวน4เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ(L3 Switch)จํานวน1
จัดซื้ออุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 1 ชุด
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 7
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
อาคาร
โครงการกอสรางหองน้ําดานขางหอประวัติศาสตรเมือง
เชียงใหม
คา บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ด ินและสิ่งกอ สราง
งานบริห ารงานคลัง (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2559
ป 2560
2,354,892.50 2,413,485.00
-

ป 2561
2,933,230.00
-

ประมาณการ
ป 2562 ยอดตาง(%)
ป 2563
4,691 ,400 -33.90% 3,503,700
- 100.00%
500,000

2,061,580.00
126,000.00
384,989.00
949,591 .00
724,948.00
96,236.00

1,898,560.00
126,000.00
330,332.50
1,472,572.65
970,948.00
287,333.00

1,809,300.00
126,000.00
478,185.00
968,628.03
708,948.00
172,910.00

1,921,900.00
438,400.00
147,300.00
425,630.00
1 ,91 6,41 5.75
1,287,034.15
232,308.05

2,038,000
2,000,000
63,600
589,800
2,088,000
1,388,000
300,000

5.56%
73.50%
2.63%
64.30%
73.80%
0.00%

2,158,000
240,000
605,700
5,848,000
5,298,000
300,000

96,236.00
128,407.00

136,783.00
150,550.00
214,291.65

172,910.00
86,770.03

232,308.05
397,073.55

300,000
400,000

0.00%
-60.00%

300,000
250,000

1,881,31 3.45
1,494,694.45
8,000.00
9,930.00
26,690.00
341,999.00
5,255,800.00
163,800.00
72,000.00
-

1,620,698.95
1,281,975.95
5,060.00
10,910.00
39,800.00
282,953.00
634,400.00
634,400.00
78,400.00
6,900.00
-

1 ,991,196.98
1,468,596.00
9,980.00
21,990.00
70,889.98
419,741.00
474,300.00
474,300.00
49,500.00
-

1 ,699,971 .25
1,235,654.25
10,360.00
28,270.00
88,500.00
337,187.00
267,600.00
267,600.00
21 ,700.00
13,000.00
3,000.00

3,270,000
2,200,000
20,000
50,000
300,000
700,000
124,400
124,400
58,200
-

-45.20%
-46.47%
0.00%
-66.67%
-50.00%
-40.00%
79.31%
79.31%
81.54%
-

2,252,000
1,502,000
20,000
30,000
200,000
500,000
601 ,250
601 ,250
31 5,300
-
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คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเบี้ยประชุม
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชี e-LAAS
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
คา วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุคอมพิว เตอร
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 1 ตัว

ป 2558
2,572,569.00
-

ดา น/แผนงาน

-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
3,000.00
20,400.00
-

ป 2561

ป 2562

5,700.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
- 100.00%

ป 2563
8,500

-

-

-

-

-

100.00%

250,000

-

-

-

-

-

100.00%

46,000

-

18,000
22,200

100.00%
-

10,800
-

54,000.00
54,000.00

18,000
40,800
40,800
-

-

35,000.00
-

-

1 00.00%
100.00%

72,000.00
-

38,500.00
-

-

30,000.00
35,800.00
35,800.00
-

-

39,600.00
39,600.00
-

8,100.00
21,000.00
10,000.00
10,000.00
-

4,350
4,350
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จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 12 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุมดวนหนัง แบบมีลอเลื่อนและที่
พักแขนพนักพิงทรงต่ํา จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
13,000บีทยี ู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อตูเหล็กขนาด 3 ลิ้นชัก จํานวน 11 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสารรางเลื่อน จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 5 ตู
จัดซื้อโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนพนักพิงสูง
จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงคขาชุบโครเมี่ยม จํานวน 20 ตัว
จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิง 20 ตัว
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
ครุภัณ ฑสํารวจ (รวม)
จัดซอลอวัดระยะ จํานวน 1 อัน

ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

91,800.00
66,000.00

ป 2560
-

480,600.00
69,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561
35,000.00

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2563
-

414,800.00
43,800.00

156,900.00
58,000.00
-

25,400
-

90.98%
-

116,000.00

60,000.00

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

100.00%

136,000

-

-

100.00%

22,000
14,000

63,800.00
63,000.00

281,600
60,000
-

-

310,000.00
-

-

-

-

100.00%

-

25,000.00

-

-

-

-

-

-

8,600.00
3,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8,500.00
34,000.00

7,100.00
8,600.00
-

- 2/46 -

จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอรแ บบมือถือ
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 4 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
4 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
8 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ นตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 จํานวน 1
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
16 ชอง จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ชอง แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับ A3 จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา (18 หนา/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด LED
สี จํานวน 2 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

16,800.00
9,000.00
-

5,092,000.00
5,092,000.00
5,092,000.00

9,300.00

ป 2560
28,800.00
56,900.00
-

ป 2561

ป 2562
-

23,200.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2563
-

7,900

-

-

-

-

-

35,000.00
-

-

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,500
-

12.50%
100.00%
100.00%

20,000
11,600
18,000
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 KVA จํานวน
10 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 8
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA จํานวน 1
จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 1 ชุด
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
* อาคารตางๆ (รวม)
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการคลัง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน (รวม)

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

42,399,81 3.63

66,550,417.86

68,429,774.94

107,1 02,047.93

45,684,700

-7.77%

42,391,600

งานเทศกิจ (รวม)

9,241 ,762.05

10,767,425.95

1 1 ,143,1 33.00

9,606,588.1 0

9,580,400

1 8.44%

1 1 ,746,700

งบบุคลากร (รวม)

7,578,422.00

8,146,876.00

7,959,520.00

7,867,606.00

8,049,600

20.1 3%

10,077,900

7,578,422.00

8,146,876.00

7,959,520.00

7,867,606.00

8,049,600

20.1 3%

10,077,900

1,939,980.00

2,086,180.00

1,815,521.00

1,489,130.00

1,596,500

46.57%

2,988,200

18,444.00

19,856.00

17,880.00

11,880.00

11,900

0.00%

11,900

5,396,918.00

5,398,850.00

5,505,747.00

5,756,626.00

5,924,200

9.14%

6,520,000

223,080.00

641,990.00

620,372.00

609,970.00

517,000

7.31%

557,800

งบดําเนินงาน (รวม)

913,340.05

1,346,349.95

1,468,213.00

1 ,368,782.10

1,21 3,300

1 2.88%

1,392,600

คา ตอบแทน (รวม)

598,295.00

893,809.50

1,088,081.00

822,957.00

628,300

28.00%

872,600

200,000

-

เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

-

-

-

-

-

503,960.00

767,120.00

988,840.00

769,920.00

360,000

55.00%

800,000

คาเชาบาน

78,000.00

83,500.00

66,500.00

42,000.00

42,000

30.00%

60,000

เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร

16,335.00

43,189.50

32,741.00

11,037.00

26,300

-108.73%

12,600

202,338.05

268,296.45

11 4,350.00

1 26,779.10

240,000

-1 4.29%

210,000

37,343.05

14,511.45

148.00

10,000

0.00%

10,000

-

-

80,000

0.00%

-

-

คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

53,795.00

112,625.00

43,640.00

62,245.00

80,000

โครงการอบรมตํารวจอาสา

28,600.00

-

โครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

25,195.00

-

11,440.00

12,320.00

30,000

0.00%

30,000

-

32,200.00

49,925.00

50,000

0.00%

50,000

-

-

โครงการจัดระเบียบการคาในที่สาธารณะ

-

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดระเบียบ
การคาในที่สาธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

-

112,625.00

-

-

-

-

-

-
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ดา น/แผนงาน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

111,200.00

141,160.00

70,710.00

64,386.10

150,000

-25.00%

120,000

คา วัสดุ (รวม)

11 2,707.00

184,244.00

265,782.00

419,046.00

345,000

-11.29%

310,000

วัสดุสํานักงาน

49,347.00

120,990.00

156,219.00

129,885.00

150,000

-25.00%

120,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

9,200.00

8,091.00

4,470.00

10,000.00

10,000

0.00%

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

14,892.00

14,608.00

14,668.00

9,545.00

15,000

50.00%

30,000

9,500.00

-

10,000

-

วัสดุกอสราง

9,148.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง

5,400.00

19,800.00

23,600.00

14,750.00

50,000

-25.00%

40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

9,745.00

6,055.00

7,325.00

204,866.00

10,000

0.00%

10,000

14,975.00

14,700.00

50,000.00

50,000.00

100,000

0.00%

100,000

วัสดุคอมพิว เตอร
งบรายจายอื่น (รวม)
คาสินไหมทดแทนตามคําสั่งศาล
คา ครุภัณ ฑ (รวม)

-

-

-

19,800.00

-

-

-

-

-

-

19,800.00

-

-

-

-

750,000.00

1,274,200.00

1,695,600.00

370,200.00

31 7,500

-1 4.95%

276,200

750,000.00

1,274,200.00

867,600.00

370,200.00

31 7,500

-1 4.95%

276,200

170,500

247,400

11 6,200.00

141 ,100

27.49%

1 94,600

-

11,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)

-

จัดซื้อพัดลมเพดาน จํานวน 5 เครื่อง

-

จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จํานวน 5 ตัว

-

22,500

จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง

-

18,000

จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 1 ตัว

-

-

-

5,200.00

-

-

-

จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 2 ตัว

-

-

-

4,000.00

-

-

-

จัดซื้อเกาอี้คอมพิว เตอร จํานวน 5 ตัว

-

-

-

5,000.00

-

-

-

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงที่พักแขนลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได จํานวน 5
ตัว

-

-

-

12,000.00

-

-

-

จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมเบาะฟองน้ํามีพนักพิงหนังซอนได จํานวน
100 ตัว

-

-

55,000

-

-

-

-

จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 10 ตัว

-

-

18,000

-

-

-

-

-

45,000
-
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งบลงทุน (รวม)

-

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

จัดซื้อตูลอคเกอร 6 บาน จํานวน 10 ตู

-

-

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด13,000บีทียู จํานวน 2
เครื่อง

-

-

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด24,000บีทียู จํานวน 4
เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด40,000บีทียู จํานวน 1
เครื่อง

ป 2561

ยอดตาง(%)

ป 2563

-

-

100.00%

46,000

-

-

-

-

33,000

-

129,600

0.00%

-

-

50,400

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

-

-

-

1 00.00%

ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)

750,000.00

130,000.00
977,000.00

-

ป 2562

588,000.00

90,000.00

65,000
129,600

81 ,600

-

787,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อรถจักรยานยนต 100 ซีซี จํานวน 5 คัน

-

190,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อรถจักรยานยนต 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน

-

-

-

-

-

100.00%

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อรถบรรทุก (แบบใชเชื้อเพลิงสองระบบแกสกับน้ํามัน) ขับเคลื่อน 2
ลอแบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

750,000.00

29,800.00

588,000.00
-

ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)

-

จัดซอเครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดติดรถยนต จํานวน 3 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดประจําที่ 40 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

-

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ระบบ

-

-

-

ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)

-

-

จัดซื้อไฟแวบติดตั้งบนรถยนต จํานวน 2 ชุด

-

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง

-

29,800.00

-

204,000.00

72,000

-

-

72,000.00

72,000

-

-

-

81,600

-

-

-

132,000.00

-

-

-

-

50,000.00

104,400

-

-

-

-

50,000.00

50,000

-

-

-

-

54,400

-

-

-
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จัดซื้อรถยนตกระบะ(ดีเซล) 4 ประตู จํานวน 1 คัน

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)

-

96,900.00

32,200.00

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด

-

60,000.00

29,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 2 เครื่อง

-

8,600.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

-

19,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง

-

9,300.00

3,200.00

-

-

-

-

-

-

828,000.00

-

-

-

-

อาคารตางๆ

-

-

828,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานรักษาความสงบฯ

-

-

828,000.00

-

-

-

-

คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)

33,1 58,051 .58

55,782,991.91

57,286,641 .94

97,495,459.83

36,104,300

-1 7.82%

30,644,900

งบบุคลากร (รวม)

23,384,01 3.00

24,096,299.77

23,243,1 92.71

23,636,11 1 .00

24,345,500

6.94%

26,162,300

23,384,01 3.00

24,096,299.77

23,243,1 92.71

23,636,11 1 .00

24,345,500

6.94%

26,162,300

9,052,836.00

9,268,394.81

8,464,732.00

8,865,300.00

9,444,700

13.85%

10,962,700

18,100

-11.73%

16,200

1,353,200

-20.76%

1,120,600

-

-

เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง

2,116,170.00
14,076.00

1,615,180.00
-

1,458,000.00
-

1,262,160.00
-

-

11,400,801.00

11,815,050.96

12,088,975.71

12,420,556.00

12,926,000

2.79%

13,297,200

800,130.00

1,397,674.00

1,231,485.00

1,088,095.00

603,500

21.17%

765,600

งบดําเนินงาน (รวม)

3,340,538.58

3,794,692.1 4

3,664,949.23

4,1 93,848.83

2,766,300

-0.97%

2,739,600

คา ตอบแทน (รวม)

546,881.50

463,895.00

401 ,650.00

399,300.00

91 1 ,300

-3.02%

884,600

310,220.00

247,900.00

207,580.00

249,660.00

450,000

0.00%

450,000

36,000.00

30,000.00

200,661.50

185,995.00

194,070.00

1,162,573.09

1,528,626.60

1,167,371 .60

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
คา ใชสอย (รวม)

-

-

-

-

-

149,640.00

461,300

-6.14%

434,600

1,157,741 .20

1,200,000

0.00%

1,200,000
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งานปอ งกันภัย ฝา ยพลเรือ นและระงับอัค คีภ ัย (รวม)

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-

-

-

-

-

-

-

(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

-

-

-

-

-

-

-

(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

65,000.00

90,720.00

25,000.00

44,640.00

40,000.00

46,080.00

68,840.00
-

94,410.00

100,000

0.00%

100,000

45,000.00

50,000

0.00%

50,000

49,410.00

50,000

0.00%

50,000

-

-

โครงการฝกอบรมและสาธิตการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝกอบรมสัมมนาและสงเสริมสมรรถภาพของเจาหนาที่ใน
หนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

-

-

24,200.00
44,640.00

-

-

1,437,906.60

1,098,531.60

1,063,331.20

1,100,000

0.00%

1,100,000

คา วัสดุ (รวม)

1,506,822.68

1 ,673,473.40

1 ,972,71 3.40

2,524,781.37

535,000

0.00%

535,000

วัสดุสํานักงาน

64,974.50

44,961.20

44,913.35

33,601.15

35,000

0.00%

35,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

34,990.00

4,995.00

4,975.00

4,975.00

5,000

0.00%

5,000

วัสดุงานบานงานครัว

14,964.00

14,936.00

14,992.00

1,011,852.00

15,000

0.00%

15,000

4,995.00

4,995.00

4,980.00

4,930.00

5,000

0.00%

5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

457,810.18

284,821.20

296,789.05

198,814.22

200,000

0.00%

200,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

229,050.00

249,975.00

397,350.00

49,650.00

50,000

0.00%

50,000

4,954.00

4,979.00

5,000

0.00%

5,000

วัสดุกอสราง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย

4,954.00

-

180,300.00

54,100.00

133,200.00

5,000.00

5,000

0.00%

5,000

14,980.00

14,990.00

24,800.00

14,980.00

15,000

0.00%

15,000

499,805.00

999,700.00

1,045,760.00

1,196,000.00

200,000

0.00%

200,000

คา สาธารณูป โภค (รวม)

124,261 .31

128,697.14

123,21 4.23

11 2,026.26

120,000

0.00%

1 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

109,592.52

113,978.18

109,089.92

98,074.77

100,000

0.00%

100,000

14,668.79

14,718.96

14,124.31

13,951.49

20,000

0.00%

20,000

6,433,500.00

27,892,000.00

30,378,500.00

69,665,500.00

8,992,500

-41 5.92%

1,743,000

วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุเครื่องดับเพลิง

คาบริการโทรศัพท
งบลงทุน (รวม)
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1,097,573.09

ดา น/แผนงาน
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

6,433,500.00

27,892,000.00

27,448,500.00

95,000.00

187,000.00

-

97,000.00

-

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563
1,743,000

69,665,500.00

8,992,500

-41 5.92%

242,000.00

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อถังน้ํา จํานวน 10 ใบ

-

จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 50 ตัว

-

-

-

60,000.00

-

-

-

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 200 ตัว

-

-

-

120,000.00

-

-

-

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด

-

-

-

12,000.00

-

-

-

จัดซื้อเครี่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

50,000.00

-

-

-

จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

จัดซื้อเตนทพรอมโครงเหล็ก ขนาด 4x6 เมตร จํานวน 5 หลัง
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)

95,000.00
6,055,000.00

90,000.00
12,942,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,000,000.00

-

1,389,000

3.74%

1,443,000

-

-

-

-

814,000

6.22%

868,000

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

-

-

-

-

575,000

0.00%

575,000

จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน แบบ 4 ลอ จํานวน 1 คัน

-

982,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อรถยนตดับเพลิงกระเชากูภัยอเนกประสงค จํานวน 1 คัน

-

11,960,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อรถยนตดับเพลิงอาคาร จํานวน 2 คัน

-

-

-

-

-

-

-

คาซอมแซมบํารุงรักษารถยนตดับเพลิงชนิดโฟมเคมี

6,055,000.00

843,000.00

17,000,000.00
-

ครุภัณ ฑการเกษตร (รวม)

-

จัดซื้อปมแช (ไดโว ) จํานวน 5 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่องยนตดีเซล จํานวน 5 เครื่อง

-

225,000.00

-

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง

-

618,000.00

-

ครุภัณ ฑกอสราง (รวม)

-

-

จัดซื้อปมลมอัดอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

-

-

823,500.00

43,500

-

-

43,500.00

43,500

-

-

-

-

780,000.00

-

-

-

-

60,000.00

60,000

-

-

-

60,000.00

60,000

-

-
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จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ครุภัณ ฑเครื่องดับ เพลิง (รวม)

-

13,920,000.00

จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง

-

1,960,000.00

จัดซื้อเบาะลม จํานวน 1 ชุด

-

จัดซื้อรถยนตกูภัย จํานวน 1 คัน

ป 2561

10,328,500.00

ป 2562

68,540,000.00

ยอดตาง(%)

7,500,000

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000,000

-

-

-

-

-

14,910,000.00

-

-

-

จัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน

-

-

-

34,690,000.00

-

-

-

จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงจํานวน 2 คัน

-

-

12,000,000.00

-

-

-

จัดซื้อเครื่องชว ยหายใจ แบบอัดอากาศ จํานวน 10 ชุด

-

-

1,487,500.00

-

-

-

-

จัดซื้อถังอากาศเครื่องชว ยหายใจ จํานวน 30 ชุด

-

-

1,500,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อชุดไฟเดรส

-

-

5,230,000.00

4,500,000

-

-

จัดซื้อกลองตรวจจับความรอน

-

-

885,000.00

-

-

-

จัดซื้อกลองตรวจจับรังสีฯ จํานวน 1 เครื่อง

-

-

890,000.00

-

-

-

จัดซื้อพัดลมระบายควัน

-

-

1,226,000.00

1,550,000.00

-

-

-

-

120,000.00

-

-

1 00.00%

ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 1 เครื่อง

283,500.00
-

11,960,000.00

-

4,500,000.00
-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

120,000

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 10
เครื่อง

96,000.00

-

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต จํานวน 2
เครื่อง

90,000.00

-

42,000.00

-

-

100.00%

60,000

-

78,000.00

-

-

100.00%

120,000

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 5
เครื่อง
จัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน จํานวน 5 ชุด
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
โครงการปรับปรุงอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

97,500.00

-

-

-

-

2,930,000.00

-

-

-

-

-

-

2,930,000.00

-

-

-

-
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-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ป 2560

ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม)

862,505,560.81

879,042,976.16

988,253,870.76

853,628,455.72

ป 2561

928,455,100

ป 2562

ยอดตาง(%)
-9.97%

844,248,530

ป 2563

1. แผนงานการศึกษา (รวม)

226,715,320.02

248,563,172.32

266,961,450.70

268,067,257.71

296,035,800

0.14%

296,436,350

25,222,600
21,880,800

10.62%
12.17%

28,219,700
24,914,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รวม)

20,674,164.93

21,104,302.81

21,609,256.52

24,578,664.93

งบบุคลากร (รวม)

15,939,321.48

17,794,405.00

18,409,314.00

19,630,998.00

15,939,321.48

17,794,405.00

18,409,314.00

19,630,998.00

21,880,800

12.17%

24,914,000

6, 862,841.48

7,592,450.00

7,761,990.00

8,493,225.00

10,091, 500

17.91%

12,293,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

193,205.00

251,328.00

246, 000.00

236,419.00

246,6 00

35.28%

381,000

เงินประจําตําแหนง

120,000.00

219,000.00

269,225.00

289,612.00

440,400

-43.92%

306,000

1,794,720.00

1,807,6 20.00

1,387,260.00

1,238,520.00

1,322,400

4.88%

1,390,300

เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน

คาจางลูก จางประจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธกี าร

-

-

-

-

-

-

6, 869,099.00

7,456 ,720.00

8,293,128.00

8,899,388.00

9,337,500

7.09%

10,050,000

87,984.00

46 7,287.00

451,711.00

473,834.00

442,400

10.39%

493,700

1,907,851.45

2,687,970.81

2,952,352.52

3,073,286.93

3,284,900

0.63%

3,305,700

193,529.50

250,705.00

237,940.00

224,472.00

321,900

6.07%

342,700

90,000.00

138,000.00

138,000.00

137, 122.00

168,000

12.50%

192,000

103,529.50

112,705.00

99,940.00

87,350.00

153,900

-2.12%

150,700

1,539,613.65

2,197,452.96

2,542,912.02

2,620,270.93

2,703,000

0.00%

2,703,000

426, 000.00

756, 255.73

736,941.21

444,56 0.00

503,000

0.00%

503,000

-

-

-

-

-

-

-

(3) รายจายที่เกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

825,503.65

592,594.05

580,490.63

678,26 3.78

1,200,000

0.00%

1,200,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

482,483.65

390,254.05

301,205.63

678,26 3.78

400,000

0.00%

400,000

800,000

0.00%

800,000

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึก ษาดูงาน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

-

-

343,020.00

202,340.00

288,110.00

848,603.18

279,285.00
1,225,480.18

1,497,447.15

1,000,000

0.00%

1,000,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

11, 472.00

ดาน/แผนงาน
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2563

228,544.00

260,000

0.00%

260,000

147,889.30

137,544.85

131,6 05.50

164, 019.00

150,000

0.00%

150,000

10,000.00

9,930.00

10,000

0.00%

10,000

34,000.00

50,000

0.00%

50,000

9,468.00

วัสดุยานพาหนะและขนสง

47, 400.00

คาครุภัณฑ (รวม)

ยอดตาง(%)

171,500.50

-

งบลงทุน (รวม)

ป 2562

239,812.85

-

วัสดุคอมพิวเตอร

ป 2561

174,708.30

วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ

-

8,300.00

-

10,000

0.00%

10,000

26, 819.00

37,100.00

29,895.00

-

20,595.00

40,000

0.00%

40,000

2,826,992.00

621,927.00

247,590.00

1,874,380.00

56,900

-

-

2,700,000.00

621,927.00

247,590.00

1,874,380.00

56,900

-

-

218,800.00

11,380.00

-

382,000.00

-

24,000.00

จัด ซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 ตู

-

จัด ซื้อเกาอี้ จํานวน 200 ตัว

-

จัด ซื้อชุดรับแขก จํานวน 3 ชุด

-

18,000.00

จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน จํานวน 3
เครื่อง

-

220,000.00

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัด ซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จํานวน 1 คัน

-

-

-

-

-

จัด ซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

-

-

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัด ซื้อระบบเสีย งไมโครโฟนชุดประชุม จํานวน 1 ชุด

-

157,237.00

-

-

94,000.00

-

จัด ซื้อระบบเสีย งหองประชุมชั้น 1 จํานวน 1 ชุด

-

63,237.00

-

-

41,590.00

-

120,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,863,000.00

-

-

-

-

1,288,000.00

-

-

-

-

575, 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,800.00
120,000.00

11, 380.00

-

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลพรอมเลนส จํานวน 1 กลอง

-

41,590.00

-

-

-

-

-

ครุภัณฑงานบานงานครัว (รวม)

-

41,100.00

-

-

-

-

-

-

41,100.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อผามานหองประชุมพรอมอุปกรณ จํานวน 16 ชุด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)

2,700,000.00

-

28,790.00

-

56,900
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ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัด ซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 20 ตัว

-

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1
จัชุดดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับง านประมวลผล จํานวน 1

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

-

-

20,950.00

-

เครื
จัดซื่อ้องเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

-

-

7,840.00

-

-

-

-

-

7,900

เครื่องสํารองไฟฟ
ขนาด 800VA
จํานวน
เครื่อและติ
ง ดตั้ง 90
จัจัดดซืซื้้ออโปรแกรมหลั
กสูตรา e-English
Club พร
อมอุป2กรณ
ชุด

-

-

-

-

5, 000

2,700,000.00

-

-

-

126,992.00

-

-

-

126,992.00

-

-

-

งานระดับกอ นวัยเรียนและประถมศึกษา (รวม)

-

ยอดตาง(%)

-

คาที่ด ินและสิ่ง กอ สราง (รวม)
* คาบํารุง รักษาและปรับปรุงที่ด ินและสิ่ง กอ สราง

-

ป 2562

-

215,977,454.71
129,011,982.00

230,575,441.18
134,073,377.00

235,458,734.52
139,988,002.00

128,375,615.00

129,011,982.00

134,073,377.00

95,863,151.00

98,715, 477.00

103,217,360.00

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

13,012,296.00

11, 616, 534.00

เงินประจําตําแหนง

14,214,740.00

13,338,389.00

1,921,620.00

1,6 01,452.00

เงินเดือ น ฝายประจ ํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน

คาจางลูกจางป ระจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คาใชสอย (รวม)

10,080.00

-

ป 2563
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.14%

254,743,800
154,109,800

3.17%

139,988,002.00

154,109,800

3.17%

159,153,600

107,844,696.00

117,575,700

5.40%

124,282,200

11,917,620.00

12,643,383.00

14,526 ,400

-5.27%

13,799,300

13,336,371.00

13,751,426 .00

15,949,200

-5.07%

15,180,000

1,450,440.00

1,303,680.00

1,380,400

-40.87%

979,900

-

-

-

-

265,756,150
159,153,600

-

2,843,987.00

3,240,270.00

3,616,6 40.00

3,946,055.00

4,211,900

5.54%

4,458,900

509,741.00

499,860.00

534,946 .00

498,762.00

466, 200

-2.85%

453,300

43,766,453.01

53,663,915.71

53,647,553.63

51,706,238.79

62,553,600

-2.51%

61,021,050

43,150.00

141,550.00

67,000.00

108,050.00

212,700

3.99%

221,550

43,150.00

141,550.00

67,000.00

108,050.00

212,700

3.99%

221,550

29,369,073.00

38,081,433.00

37,318,945.00

35,350,676.71

44,833,100

-1.22%

44,294,600
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205,061,993.09
128,375,615.00

งบบุค ลากร (รวม)

44,000

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-

(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

-

โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงให ม
โครงการจัดงานวันครู
โครงการคัดเลือกครูดีเดนและผูบริห ารสถานศึกษาดีเดนและจัดงาน
วัโครงการมอบสั
นครู
มฤทธิบัตรใหแกนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 มอบ

354,775.00
54, 998.00
90,000.00

-

ป 2560

1,170.00
38,080,26 3.00
150,000.00
115,461.00

-

ป 2561

106 ,000.00
37,212,945.00
7,040.00
166, 155.00

ป 2562

36,008.71
35,314,66 8.00

ยอดตาง(%)

570,000
44, 263,100

ป 2563

0.00%
-1.23%

570,000
43,724,6 00

-

-

-

-

-

-

-

-

63,544.00

170,000

0.00%

170, 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000.00

118,800.00

120,000

0.00%

120,000

6 0,000.00

70,000.00

99,895.00

100,000.00

100,000

0.00%

100,000

โครงการสานสัมพันธวันปฐมวัย

80,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000

0.00%

100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัย

67,600.00

70,000.00

70,000.00

70, 000.00

70, 000

0.00%

70,000

โครงการพัฒนาวินัยเชิง บวกในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

28,661,700.00

37,574,802.00

36,6 49,855.00

โครงการบูร ณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ดอยโอกาส

-

-

-

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํา รุง รักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

-

-

-

คาวัส ดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิท ยุ
วัสดุงานบานงานครัว

14,352,193.52

15,417,797.81

16,234,895.48

6 1,6 92.00

6 5,296.05

6 5,230.00

1,255.00
39, 805.00

38,853.00

20,000.00

150,000

0.00%

150,000

34,834,091.00

-

43,523,100

-1.25%

42,984,600

28,233.00

30,000

0.00%

30,000

-

-

-

-

16 ,193,025.95

17,455,300

-6.10%

16,452,400

50,855.00

100,000

-100.00%

50,000

125,890.00

10,000

0.00%

10,000

50,000.00

20,000

0.00%

20,000
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วุฒิบ ัตรใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท ี่ 6 และมอบป ระกาศ
นียบัติใหนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปท ี่ 3
โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด

29,369, 073.00

ประมาณการ

ดาน/แผนงาน
คาอาหารเสริม(นม)

จายจริง
ป 2558

ป 2559

14,243,651.52

ประมาณการ
ป 2560

14,6 92,028.76

ป 2561

ป 2562

15,041,055.48

15,168,108.44

16, 570, 300

-3.94%

15,942,400

40,710.00

396,757.11

200,000

-300.00%

50,000

วัสดุกอสราง

-

-

วัสดุวิท ยาศาสตรหรือการแพทย

-

-

-

วัสดุการเกษตร

-

-

-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

-

-

4,830.00

วัสดุแตงกาย

-

-

893,720.00

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
วัสดุดนตรี
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย

เงินอุดหนุนสวนราชการ
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)

-

ป 2563

10,000

0.00%

10,000

45,000.00

30,000

-100.00%

15,000

15,915.40

5, 000

0.00%

5,000

-

-

-

-

21,6 20.00

22,250.00

248,000.00

50,000

0.00%

50,000

600,000.00

79,6 00.00

92,500.00

460,000

-53.33%

300, 000

-

67,500.00

-

-

-

-

2,036.49

23,134.90

26,713.15

54,486.13

52,500

0.00%

52,500

1,350.34

10,169.08

15,493.54

43,776 .27

30,000

0.00%

30,000

686.15

3,500.52

1,529.61

1,721.86

7,000

0.00%

7,000

-

2,200.00

2,200.00

-

7,265.30

7,490.00

29,528,025.08

30,451,640.00

31,029,300.55

29,528,025.08

30, 451,640.00

31,029, 300.55

3,391,900. 00

2,849,917.00

11,825,210.00

401,900.00

679,660.00

8,159,710.00
76 1,750.00

-

5, 000

0.00%

5,000

10,500

0.00%

10,500

30,894,239.73

32,528,000

0.38%

32,652,000

30,894,239.73

32,528,000

0.38%

32,652, 000

12,870,254.00

5,552,400

57.06%

12,929,500

5,119,854.00

1,612,800

8.05%

1,754,000

517,854.00

207,800

64.77%

589,800

8,988.00

ครุภัณฑสํานัก งาน (รวม)

-

473,200.00

จัดซื้อโตะเหล็กสํานักงาน จํานวน 2 ตัว

-

10,000.00

จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 6 ตัว

-

-

-

จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 20 ตัว

-

-

-

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัว

-

จัดซื้อโตะคูหาสําหรับ ผูเรียน จํานวน 40 ชุด

-

-

76 ,000.00

-

จัดซื้อโตะวางเครื่องควบคุม จํานวน 1 ตัว

-

-

12,500.00

จัดซื้อโตะวางเครื่องพิมพ จํานวน 1 ตัว

-

-

1,250.00

จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัว

-

-

9,000.00

7,600.00

-

25,000.00

8,346.00

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,700.00

40,500.00

50,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบเงินอุดหนุน (รวม)

5,790.00

-

ยอดตาง(%)

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561
-

ป 2562

-

7,200.00

-

198,000.00

จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง

-

-

20,000.00

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง

-

-

14,000.00

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 4 ตู

-

9,000.00

-

จัดซื้อชั้นเก็บแฟมสันหนา 20 ชอง จํานวน 20 หลัง

-

18,000.00

-

-

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู

-

5,200.00

-

จัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว จํานวน 9 ตัว

-

13,500.00

-

จัดซื้อชั้นวางหนังสือเด็กไม จํานวน 2 ตัว

-

4,800.00

จัดซื้อชั้นโชวปกทํา ดวยไม จํานวน 3 ตัว

-

4,800.00

จัดซื้อล็อคเกอรทําดวยไม จํานวน 5 ตัว

-

จัดซื้อเกาอี้สตูลเบาะท รงกลม จํานวน 10 ตัว

-

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
ครุภัณฑการศึก ษา (รวม)

-

-

-

-

-

-

ยอดตาง(%)

ป 2563

-

-

-

-

424,000.00

-

-

-

-

6 0,000.00

-

-

-

-

-

100.00%

144,000
160,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,800

0.00%

-

-

47,000

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

88,000.00

-

-

-

-

120,000.00

235,000

-

123,585.00

-

-

-

-

212,823.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,100.00

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

100,000.00

21,900.00

1,262,700.00

16 3,000.00

57.55%

384,000.00
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จัดซื้อเกาอี้เบาะหมุน จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีท ี
ยู จํานวน 7 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีท ี
ยู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 26,000 บีท ียู จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด
30,000 บีท ียู จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด
36,000 บีท ียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีท ียู จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 10 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

-

-

-

-

-

-

79,000

จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนไมยางพารา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 50 ชุด

-

-

-

-

84,000

จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 192 ชุด
จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนอนุบาล รูปท รงเรขาคณิต จํานวน 12 ชุด

-

-

-

-

-

100.00%

288,000

-

-

-

-

-

100.00%

96, 000

จัดซื้อกระดานแสดงผลแบบอินเตอรแอคทีฟ (Active Board) จํานวน
12 เครื่อง

-

-

-

-

-

ครุภัณฑยานพาหนะและข นสง (รวม)

-

-

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดาจํานวน 5คัน

-

-

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดาจํานวน 1คัน

-

67,560.00

114,000.00
501,500.00

1,187,700.00
734,000.00

-

ป 2563

-

114,000.00

75,000.00

ยอดตาง(%)

จัจัดดซืซื้้ออโต
50 ระดั
ชุด บประถมศึกษา จํานวน 50
โตะะ-เก
-เกาาอีอี้้นนักักเรี
เรียยนนไมจํายนวน
างพารา
ชุด

40,800
-

-

-

-

-

-

-

-

80.00%

204,000

100.00%

204,000

40,800

-

259,000

1.30%

-

-

จัดซื้อเครื่องควบคุมสําหรับ ผูสอน จํานวน 1 ชุด

-

-

6 8,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับ ผูเขียน จํานวน 40 เครื่อง

-

-

40,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อหูฟ งพรอมไมโครโฟน จํานวน 41 ชุด

-

-

41,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง

-

-

3,500.00

-

-

-

-

จัดซื้อลําโพงประจําห องเรียน จํานวน 2 ตู

-

-

6,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อสายสัญญาณพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

-

-

34,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 11 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI
Lumens จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อจอรับ ภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว
จํานวน 2 จอ

-

-

264, 000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

528,000.00
58,000.00

55,400
-

262,400
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

-

-

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

-

-

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

-

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

-

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี ขนาด 60 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

-

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)

-

จัดซื้อเตียงพยาบาล จํานวน 1 ชุด

67,560.00

ป 2561
-

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

-

-

100.00%

13,000.00

-

-

-

32,000.00

-

-

-

-

-

148,000.00

-

-

58,800
-

35,600

0.00%

35,600

168,000

0.00%

168,000

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

-

ครุภัณฑงานบานงานครัว (รวม)

-

28,000.00

-

-

-

100.00%

58,400

จัดซื้อเครื่องทํา น้ําเย็น ขนาด 2 กอก จํานวน 4 เครื่อง

-

-

-

-

100.00%

58,400

จัดซื้อผามานทึบ แสงพรอมอุปกรณ จํานวน 14 ชุด

-

-

-

-

-

28,000.00
-

99,000.00

-

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สําหรับ โรงเรียน 5 โรง

-

-

จัดซื้อเครื่องเสียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม

-

-

-

จัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิล ป (รวม)
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล สําหรับวงโยธวาทิต
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภท วงสตริง

588,850.00

493,850.00
-

-

-

498,000
88,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000.00

-

-

302,900.00

-

871,200.00

373,300.00

-

100.00%

302,900.00

-

871,200.00

373,300.00

-

-

-

100.00%

239,400

-2123.13%

16 ,000

-

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับง านสํานักงาน จํานวน 20 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับง านสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

-

จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ งานประมวลผลแบบ ที่ 1 จํานวน 3
เครื่อง

-

104,900. 00

461,710.00

-

586,500

-

2,232,000.00

-

319,6 00.00

-

-

16, 000.00

-

87,800.00

-

-

355,700
32,000
-

239,400
-

-

-

-

-

-

-
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99,000.00

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 12 จุด (ภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 6 แหง

-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่
1 จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Print er) จํานวน 2 เครื่อง

-

-

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังห มึก
พิมพ จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 22 เครื่อง

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 90 เครื่อง

-

-

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 850 VA จํานวน 2 เครื่อง

-

ครุภัณฑอื่นๆ (รวม)

-

จัดซื้อเครื่องเลนสนามโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม
คาที่ด ินและสิ่ง กอ สราง (รวม)
* คากอสรางอาคารตางๆ (รวม)
โครงการกอสรางโดมหลังคาอเนกประสงคโรงเรียนเทศบาลวัดทา
สะต
อย อสรางรางระบายน้ําโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง เมือง
โครงการก
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
(ปรับป รุง ระบบไฟฟาและทาสีอาคารเรียน)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
(ปรับป รุง โรงอาหารและหองประชุม)

-

2,990,000.00
790,000.00

4,300.00

43,900.00

3,250.00
8,56 0.00
70,400.00
-

12,800.00
-

4,860,700.00

-

4, 860, 700.00

2,170,257.00

ป 2562
-

1,980,000.00
-

ยอดตาง(%)
-

ป 2563
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

23,700

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252,000.00

-

-

-

16, 000

-

3,665,500.00

7,750,400.00

3,939,600

64.75%

11,175,500

7,381,400.00

3,346,700

70.05%

11,175,500

-

3,665,500.00

-

-

1,125,000.00

-

-

-

-

-

-

45, 300.00

-

-

-

-

-

-

488,000.00

-

-

-

-

-

-

281,700.00

-

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับง านประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 2
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับง านประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 10
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับง านประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 90
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

ดาน/แผนงาน

ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

-

-

280,000.00

-

-

-

-

-

-

181,400.00

-

-

-

-

-

-

580,000.00

-

-

-

-

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

-

-

434,000.00

-

-

-

-

-

-

273,000.00

-

-

-

-

-

-

750,000.00

-

-

-

-

-

-

499, 700.00

-

-

-

-

-

-

450,500.00

-

-

-

-

-

-

76 0,000.00

-

-

-

-

-

-

2,070,000.00

-

-

-

-

-

-

195,000.00

-

-

-
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โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
(ทาสีภายนอกอาคารเรียน)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดทา สะตอย
(ตอเติมอาคารเรียนทางเดินเชื่อมทางเดินเชื่อมอาคาร 1, 2)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง เมือง
(ปรับป รุง หลังคาและทาสีอาคารเรียน)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา
(ปรับป รุง หลังคาอาคารเรียน คลส. 3 ชั้น อาคารเรียนเมตตาจิตโต)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง
(ปรับป รุง โรงอาหารและรางระบายน้ํา)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
(ปรับป รุง งานทาสีภายในอาคารเรียน 3)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
(ปรับป รุง หองป ระชุม)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดปา แพง
(ปรับป รุง หลังคาอาคารเรียนอนุบาล)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
(ปรับป รุง หลังคาและฝาเพดานและทาสีภายในและภายนอกอาคาร
เรียนวิสุทธิสังฆกร 4 ชั้น)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
(ซอมแซมฝาเพดาน เปลี่ยนหลังคา ทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
(กอสรางโดมหลังคาอเนกประสงคสนามฟุตบอล)
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง เมือง
(ปรับป รุง ซอมแซมระบบน้ําภายในอาคาร)

จายจริง

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

-

-

-

1,449,200.00

โครงการปรับป รุง หองน้ําอาคารเรียนวิสุทธิสังฆการโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย
โครงการซอมแซมหองน้ําอาคารคุณธรรม 45 โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดศรีดอนไชย
โครงการปรับป รุง หองป ระชุมชั้นลางอาคารกัลปพฤกษโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีดอนไชย
โครงการปรับป รุง อาคารเรียน 3 ชั้น เปนหองวิท ยาศาสตรโรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน
โครงการปรับ ปรุงใตถุนอาคารเรียน 5 เปนหองสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปง เมือง
โครงการกอสรางพื้นลานคอนกรีตสนามใตหลังคาและรางระบายน้ํา
โรงเรียนเทศบาลวัดทา สะตอย
โครงการจัดทํา กันสาดอาคารเรียน 2 อาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
โครงการติดตั้งมุงลวดโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการรื้อถอนและกอสรางอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม
ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
โครงการทาสีอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดทา สะตอย

ยอดตาง(%)
-

ป 2563
-

-

284,000

-

-

-

287,800

-

-

-

-

380,300

-

-

-

-

-

423,100

-

-

-

-

-

-

1,186,600

-

-

-

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

164,900

-

-

-

-

-

-

120,000

-

-

-

-

-

100.00%

6, 436,200

-

-

-

-

-

100.00%

500,000

-

-

-

-

-

100.00%

400,000

โครงการปูกระเบื้องห องเรียน 3 หองเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัด
หมื่นเงินกอง
โครงการปรับป รุง หองป ระชุมของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-

-

-

-

-

100.00%

109, 300

-

-

-

-

-

100.00%

370,600

โครงการปรับป รุง อาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-

-

-

-

-

100.00%

986,700

-

-
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โครงการปรับป รุง อาคารสถานที่โรงเรียนวัดปาแพง

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

โครงการทาสีอาคารเรียนและเปลี่ยนประตูภายในอาคารเรียนอุปถัมภ
คุณธรรม 47 ของโรงเรียนเทศบาลวัดปา แพง
โครงการทาสีอาคารเรียน 4 ชั้นของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง

-

-

-

-

-

100.00%

500,000

-

-

-

-

-

100.00%

888,300

โครงการปรับป รุง เวท ี เสาธงและลานสนามโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง
เมื
อง
โครงการปรั
บป รุง อาคารศูนยวิท ยาศาสตรโรงเรียนเทศบาลวัดทา

-

-

-

-

-

100.00%

984,400

-

-

500,000.00

-

-

-

-

สะตอย อสรางซุมพระพุท ธรูปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก

-

-

56 ,900.00

-

-

-

-

-

-

127,200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับป รุง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

790,000.00

-

-

* คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (รวม)
โครงการปรับป รุง ภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม

-

-

-

369,000.00

-

-

-

149,000.00

โครงการปรับป รุง สนามเด็กเลนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ

-

-

-

โครงการกอสรางเสาธงชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,900

-

-

-

-

-

-

300,900

-

-

979,162.00

11,481,414.80

14,776,753.00

8,029,858.26

16,069,400

-553.09%

2,460,500

งบดําเนินงาน (รวม)

979,162.00

2,043,904.80

5,565,453.00

2,327,858.26

2,160,500

12.19%

2,460,500

คาใชสอย (รวม)

979,162.00

2,042,304.80

1,799,773.00

2,276,773.26

2,090,000

12.55%

2,390,000

29,960.00

58,6 78.80

344,940.00

300,000.00

460,000

-48.39%

310,000

(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

949,202.00

2,170,257.00

292,000

-

โครงการปรับป รุง ระบบไฟฟาภ ายในอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปาแพง
งานศึกษาไมก ําหนดระดับ (รวม)

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

2,200,000.00

-

1,983,626.00

1,454,833.00

1,976,773.26

1,630,000

21.63%

2,080,000
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* คาบํารุง รักษาและปรับปรุงที่ด ินและสิ่ง กอ สราง

220,000.00

292,000

ดาน/แผนงาน
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการเสริมทักษะภาษาตางประเทศ
โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงให ม

จายจริง
ป 2558

ป 2559

292,380.00
379,597.00
-

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

331,458.00

200,000.00

ป 2562

199,975.00

ยอดตาง(%)

200,000
-

ป 2563

0.00%
-

200,000

465, 859.00

199,776 .00

199,921.00

797,401.00

565, 860.00

1,244, 280.26

800,000

36.00%

1,250,000

-

โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
โครงการแขงขันคนเกงในโรงเ รียนทองถิ่น

90,400.00

87,483.00

100,000.00

99, 680.00

100,000

0.00%

100,000

30,000.00

80,000.00

71,780.00

50,250.00

90,000

0.00%

90,000

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning

32,625.00

49,425.00

48,6 37.00

49,927.00

100,000

0.00%

100,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและ
ภาษาลานนา
โครงการสรุป ติดตามและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําปการศึกษา 2559
โครงการพัฒนากลุมประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปโดยใชขอสอบกลาง

30,000.00

50,000.00

94,200.00

-

49,330.00

22,000.00

37,900.00

-

100,000.00

82,000.00

-

-

50,000

0.00%

50,000

-

-

-

-

-

วัสดุการศึกษา

-

-

วัสดุคอมพิวเตอร

-

คาสาธารณูปโภค (รวม)

1,600.00
-

50,000

70,000

-

-

0.00%

0.00%

99,550.00

3,765,6 80.00

-

50,000

70, 000

-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

32,800.00

-

-

วัสดุสํานักงาน

-

70,000

-

-

-

100,000

-

1,600.00

-

0.00%

โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษา
โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

-

-

0.00%

-

-

-

70, 000

-

คาวัส ดุ (รวม)

-

100,000

โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรูระบบคลังขอสอบ

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํา รุง รักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

-

99, 940.00

-

-

22,500

0.00%

22,500

-

-

10,000

0.00%

10,000

-

-

2,500

0.00%

2,500

3,755,800.00
9,880.00
-

9,890.00

-

-

-

-

-

9,890.00

10,000

0.00%

10,000

41,195.00

48,000

0.00%

48,000
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-

-

ดาน/แผนงาน
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ป 2559
-

ประมาณการ
ป 2560

-

ป 2561
-

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

41,195.00

48,000

0.00%

48,000

-

9,437,510. 00

9,211,300.00

5,702,000.00

13,908,900

-

-

-

9,437,510. 00

9,211,300.00

5,702,000.00

13,908,900

-

90,000.00

-

90,000.00

ครุภัณฑการศึก ษา (รวม)
จัดซื้อสื่อวิท ยาศาสตรประจําศูนยวิทยาศาสตรป ฏิบัติการ จํานวน 3
จัศูดนยซื้อสื่อวิท ยาศาสตรประจําศูนยวิทยาศาสตรป ฏิบัติการ จํานวน 2

-

-

-

-

-

-

ศูจัดนยซื้อสื่อการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM education) จํานวน 14 ศูนย

-

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับง านประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 24
จัชุดดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1

-

297,900.00
-

9,182,000.00
9,182,000.00
29,300.00
-

23,000.00

21,900.00

จัชุดดซื้อสแกนเนอร สําหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 3
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Print er) จํานวน 1 เครื่อง

-

37,000.00

-

-

4,300.00

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

-

-

3,100.00

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง

-

6,100.00

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบป ฏิบัติการสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค แบบ สิทธิการใชง านประเภ ทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะหขอสอบ จํานวน 2 License

-

3,800.00

-

228,000.00

-

5,672,300.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,908,900

-

-

-

0.00%

-

5,672,300.00

-

0.00%

-

29,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000.00
7,700.00

13,908,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

ดาน/แผนงาน
ครุภัณฑอื่น (รวม)
จัดซื้อสื่อประจําศูนยการเรียนรู จํานวน 12 ศูนย ศูนยละ 87 รายการ

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ป 2561

ป 2562

ยอดตาง(%)

ป 2563

-

9,049,610.00

-

-

-

-

-

-

9,049,610.00

-

-

-

-

-
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ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558
96,785,927.72

ป 2559

ป 2560

76,357,051.75

115,012,154.20

97,078,215.39

51,802,900.55

53,983,536.07

22,325,658.00
22,325,658.00

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

89,932,100

5.91%

95,578,950

35,364,100

16.90%

42,555,450

24,193,169.1 0

23,674,600

12.37%

27,017,600

24,193,169.1 0

23,674,600

12.37%

27,017,600

13,774,236.00

15,728,715.00

15,672,100

9.80%

17,374,100

506,400.00

486,600.00

497,900

-17.99%

422,000

570,150.00

612,706.00

547,200

-18.13%

463,200

1,188,360.00

991,980.00

778,400

5.84%

826,700

5,745,858.00

5,887,416.40

5,847,300

20.99%

7,401,000

540,654.00

485,751.70

331,700

37.49%

530,600

15,179,161.55

21,287,376.97

10,880,300

-0.37%

10,839,750

400,520.00

420,700.00

624,300

6.13%

665,100

100.00%

144,000

-

-

-

224,860.00

254,100.00

363,600

-29.40%

281,000

48,000.00

72,000.00

126,000

-16.67%

108,000

127,660.00

94,600.00

134,700

-1.97%

132,100

2,791,934.24

3,726,595.48

3,647,000

4.19%

3,806,650

10,000

0.00%

10,000

-

-

-

-

-

-

-

2,415,655.02

2,961,150.95

3,207,000

8.28%

3,496,650

59,451.02

215,081.55

50,000

0.00%

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2. แผนงานสาธารณสุข (รวม)
46,085,924.86
39,459,091.38
งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รวม)
21,511,203.00 21,687,682.00
งบบุคลากร (รวม)
21,511,203.00 21,687,682.00
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
13,435,765.00 13,279,048.00
706,492.00
588,912.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
541,806.00
517,700.00
1,085,260.00
1,117,480.00
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
5,465,320.00
5,597,972.00
276,560.00
586,570.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
15,043,979.86 12,518,401.38
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
317,668.50
350,935.00
คาตอบแทนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
151,620.00
191,700.00
73,472.00
48,000.00
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
92,576.50
111,235.00
2,319,005.91
1,912,739.48
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
47,276.00
2,782.00
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
1,938,400.00
1,687,712.00
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
70,769.00
97,149.00
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
44,470.00
โครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (การทํางานเปนทีมและ
การจัดการความขัดแยง)
70,000.00
59,800.00
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ป 2561

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

36,150.00

88,091.00

49,993.00

52,500.00

ป 2561
-

ป 2562
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

ป 2563
-

64,999.00

65,000.00

200,000

-33.33%

150,000

-

-

85,100.00

86,200.00

90,000

-20.00%

75,000

-

-

3,750.00

5,500.00

8,000

-14.29%

7,000

-

-

6,920.00

21,662.00

35,000

-16.67%

30,000

-

-

62,200.00

58,914.80

63,000

-26.00%

50,000

-

-

416,880.00

416,859.60

417,000

-12.70%

370,000

-

-

65,000

-18.18%

55,000

100,000

-17.65%

85,000

-

-

100,000.00

99,996.00

99,715.00

100,000.00

59,999.00

59,990.00

60,000.00

99,994.00

191,500.00

199,987.00

190,198.00

200,000

-17.65%

170,000

50,000.00

97,197.00

99,800.00

84,950.00

100,000

-17.65%

85,000

28,168.00

28,728.00

28,500.00

23,000.00

29,000

-17.65%

24,650

91,402.00

85,664.00

147,195.00

199,720.00

200,000

-17.65%

170,000

120,027.00

281,000.00

300,000

-20.00%

250,000
100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

439,755.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,500.00
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โครงการสรางเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน วัยเรียน
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตผูสูงอายุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุข
โครงการนิเทศ/ติดตามการดําเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการสรางเสริมสุขภาพประชาชน
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอในกลุมแรงงาน
ขามชาติ/แรงงานอพยพเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอทั่วไป
โครงการเฝาระวังปองกันโรคไมติดตอ
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอโดยแมลงและ
สัตวพ าหะ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยใช
นวัตกรรมกับดักยุงลาย
โครงการจัดตั้งศูนยควบคุมการระบาดของโรคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562
20,000

ประมาณการ
ยอดตาง
0.00%

ป 2563

-

-

33,787.00

9,730.00

20,000

-

-

32,795.00

24,500.00

-

-

-

-

-

-

-

26,000.00

24,880.00

35,000.00

51,640.00

74,400.00

69,000.00

-

500.00

-

-

-

-

-

-

1,700.00

-

-

-

-

-

-

39,625.00

-

44,050.00

50,000.00

78,800.00

37,805.00
19,998.00

80,000

30,000
-

-23.08%

65,000

-

-

-

-

-

79,690.00

100,000

23.08%

130,000

-

-

-

184,242.00

200,000

0.00%

200,000

-

-

-

140,900.00

150,000

0.00%

150,000

-

-

-

20,000.00

20,000

0.00%

20,000
40,000

46,050.00
35,945.00

19,100.00

-

-

30,000

25.00%

-

-

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340,520.00

381,946.00

347,209.00

342,400.00

400,000

-60.00%

250,000

297,545.00

240,896.00

374,840.00

275,000.00

275,000

-10.00%

250,000
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โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
โครงการพัฒนาสวมสาธารณะในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล
โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลและการจัดการ
สิ่งแวดลอมตลาดสด
โครงการพัฒนารานอาหารและแผงลอยใหได
มาตรฐานรานอาหารสะอาด รสชาติอรอย
โครงการพัฒนาศักยภาพผูใหบริการนวดเพื่อสุขภาพ
โครงการพัฒนาโรงอาหารตัว อยางของสํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการโรงแรมนาอยู นาพัก
โครงการปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ําเพื่อการคุมครองผูบริโ ภค
โครงการตลาดสดสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาขยายเครือขาย
อย.นอยในสถานศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูประกอบการอาหารและผูสัมผัสอาหาร
โครงการพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียนใหได
มาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร
โครงการจัดการเหตุรําคาญที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
โครงการรณรงควันคุมครองผูบริโภค
โครงการสรางความปลอดภัยของอาหารในสถานที่
โครงการการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนเชียงใหมเมือง
โครงการสรางเสริมการคุมครองผูบริโภคใหแก
ประชาชนดานอาหารปลอดภัย
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

-

-

-

-

100.00%

350,000

-

-

-

-

-

100.00%

350,000

-43.33%

300,000

333,329.91
12,141,196.90
399,127.20

222,245.48

376,279.22

765,444.53

430,000

9,989,669.70 11,716,898.71

16,838,884.18

6,239,000

-3.38%

6,035,000

540,419.60

145,000

-13.28%

128,000

139,240.30

160,231.05

7,019.00

3,961.00

3,732.00

3,732.00

4,000

-14.29%

3,500

88,928.20

49,949.00

134,759.90

139,764.98

125,000

-5.93%

118,000

166,732.70

170,677.00

139,905.76

2,850.00

3,000

97.07%

102,500

19,730.80

50,937.40

9,095.00

206,642.60

100,000

-5.26%

95,000

11,337,265.00

9,467,590.00

11,057,835.00

15,749,988.00

5,650,000

-4.21%

5,422,000

5,000

0.00%

5,000

10,000.00
4,250.00

-

-

-

14,400.00

-

-

-

-

46,329.00

37,725.00

46,252.00

48,680.00

59,000

-63.89%

36,000

61,815.00

69,590.00

150,688.00

146,807.00

148,000

-18.40%

125,000

-

-

1,500.00

-

-

-

-

266,108.55

265,057.20

269,808.60

301,197.31

370,000

-1 1.11%

333,000

203,614.36

185,593.67

190,325.33

190,632.07

270,000

-17.39%

230,000

62,494.19

79,463.53

79,483.27

110,565.24

100,000

2.91%

103,000

472,500.00

420,000.00

502,500.00

647,500.00

472,500

4.55%

495,000

472,500.00

420,000.00

502,500.00

647,500.00

472,500

4.55%

495,000

9,058,242.00

4,833,008.00

13,795,581.00

7,855,490.00

336,700

91 .99%

4,203,100
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุสํารวจ
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
งบเงินอุด หนุน (รวม)
เงินอุดหนุนเอกชน
งบลงทุน (รวม)

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

1,076,030.00

1,945,608.00

574,782.00

1,601,490.00

336,700

-62.50%

207,200

88,000.00

412,468.00

305,270.00

354,300.00

49,600

6.42%

53,000

-

97,500.00

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

17,500.00
3,870.00

-

-

-

18,000.00

-

-

-

-

2,800.00

-

100.00%

60,000.00

-

-

-

-

2,500

-

-

-

20,000.00

14,000.00

-

-

-

7,000.00

6,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

24,000.00

-

-

-

-

-

-

2,400.00

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,068.00

3,000.00

4,900.00

3,300

-

6,000

-

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

-

8,200.00

-

-

-

-

-

-

14,400.00

-

-

-

-

9,800.00

-

-

-

-

-

9,400.00

3,200.00

3,000
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คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จํานวน 1 ตู
จัดซื้อชั้นวางแฟมตั้ง แบบ 2 ชั้น 20 ชอง จํานวน 6
จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้นวม แบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง ไมมีที่วางแขน จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง มีที่พักแขนและลอเลื่อน
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง มีท่พี ักแขนและลอเลื่อน
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้เหล็ก แบบมีพนักพิง จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงที่วางแขนและลอเลื่อน
จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อโทรศัพทแบบตั้งโตะ จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท แบบไรสาย จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อตูล็อคเกอรแบบ 6 ประตู จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (ขนาด
90x45x180 ซม.) จํานวน 2 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปดทึบ (ขนาด
90x45x180 ซม.) จํานวน 2 ตู

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

-

7,800.00

-

-

-

-

-

-

4,300.00

16,000.00

-

-

-

-

-

11,700.00

-

-

-

-

4,500.00

7,800.00

-

-

-

3,900

-

-

5,900

-

-

-

10,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

5,900.00

-

-

-

-

-

-

9,900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,100.00

-

-

-

-

-

-

175,000.00

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

80,000.00

-

-

-

-

-

12,800.00

-

-

-

11,800.00

6,500

22,000

10,000

-

-

-

-

66,000.00

66,000.00

-

-

-

-

-

-

24,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

19,900.00

20,000

-

-

-

-

-

7,000.00

7,000

-

-
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จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ (ขนาด 87x40x87
ซม.) จํานวน 2 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ (ขนาด 118x40x87
ซม.) จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (ขนาด
87x40x87 ซม.) จํานวน 2 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (ขนาด
118x40x87 ซม.) จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 1 บานเปด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปด จํานวน 4 ตู
จัดซื้อตูเหล็กอเนกประสงค 6 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอรพ รอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก จํานวน 5 ชุด
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 50 ตัว
จัพซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขาตั้งพื้น จํานวน 4
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบเคลื่อนที่ ขนาด
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเต็นทยืด ขนาด 3.00x3.00 เมตร จํานวน 1

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

22,000.00
-

ป 2560

30,000.00
60,000.00
90,000.00
-

ป 2561

11,200.00

ป 2562

3,000.00

-

ป 2563
-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,000.00

-

16,000.00

-

975,000.00

-

88,500.00
38,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

975,000.00

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง

-

29,960.00

-

-

29,960.00

-

50,500.00
15,900.00

48,500
43,000

-79.17%

24,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,900.00

-

-

-

-

-

-

13,000.00

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

18,000

-

-

-

-

486,000.00

-

477,000.00

-

131,332.00
-

-

48,500

12,500

69,000.00
-

-

-

-

100.00%

24,000

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 300 ตัว
จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อถังน้ํา จํานวน 2 ถัง
จัดซื้อปายประชาสัมพันธโครงเหล็ก จํานวน 2 ปาย
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2 ตัน จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสียงติดตั้งหองประชุม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี เอ็มพี 3 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบกลุม จํานวน 10 ชุด
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน จํานวน
1 เครื่อง
ครุภัณ ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)
จัดซื้อหนากากกรองอากาศชนิดใชพนังงานฯ จํานวน

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

-

20,000.00

-

-

-

4,500.00

-

2,000.00

1,700.00

-

-

-

3,500.00

-

3,500.00

-

-

-

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

23,500.00

-

-

-

-

-

-

46,832.00

-

-

-

-

-

-

29,500.00

-

-

-

-

-

16,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

12,800.00

-

-

-

11 ,300.00

37,800.00

19,000

19,000.00

19,000

21,000.00
-

24,500.00
9,500.00
15,000.00

-

28,500.00
-

60.00%
-

47,500
-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

-

18,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00
-

-

6,500.00

47,500

4,800.00
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จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตั้งโตะ
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักบุคคลแบบเข็มพรอมชุดวัด
สวนสูง จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกวนสาร จํานวน 1 ชุด
จัดซื้ออางควบคุมอุณหภูมิน้ํา จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ํามันทอดอาหารพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสําหรับงานอาหารพรอม
อุปกรณ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องวัดคาความเปนกรด ดางและคาคลอรีน
ในน้ําแบบดิจิตอลพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูเย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

92,000.00

ป 2560

288,000.00

-

-

-

-

92,000.00

288,000.00

ป 2561

15,000.00

ป 2562

969,000.00

15,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

-

100.00%

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

100.00%

8,000

-35.00%

30,000

120,800.00

-

10,000.00

6,180.00

-

ป 2563

-

-

91,890.00

-

969,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง

13,000.00

40,500

-

-

-

-

8,000
-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,990.00
-

39,000.00

-

-

47,800.00

-

-

24,000.00

-

13,000.00

30,300
10,200

30,000

-

-

-

56,000.00

-

-

-

-

-

-

19,980.00

-

-

-

-

-

-

19,980.00

-

-

-

-

-

-
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11,900.00

6,180.00

-

จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑการเกษตร (รวม)
จัดซื้อปมน้ํา จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี (ULV) ขนาดติดตั้งบนรถยนต
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนฝอยละออง (ULV) จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑกอสราง (รวม)
จัดซื้อลอเข็นขยะ จํานวน 2 คัน
จัดซื้อรถเข็นลากพวง 2 ลอ จํานวน 2 คัน
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อกลองถายนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อกลองถายภาพและบันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไ ฟฟา ขนาดเสน
ทะแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง ขนาดเสนทะแยงมุม
70x70 นิ้ว จํานวน 2 จอ
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
2,500 ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปายประชาสัมพันธตัวหนังสือวิ่ง จํานวน 1 ปาย
จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑสํารวจ (รวม)
จัดซื้อเครื่องระบุตําแหนง (GPS) จํานวน 2 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

247,200.00

124,840.00

105,700.00

8,500.00
68,000.00
21,600.00
-

ป 2561

-

-

-

-

31,800.00
22,900.00

32,000.00
-

-

-

-

-

-

-

32,640.00
-

-

32,000.00

ป 2562

45,990.00

ประมาณการ
ยอดตาง

136,100 -204.47%

ป 2563
44,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000

-

-

60,000

-

-

15,990.00
30,000.00
-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,700.00

-

-

-

-

-

-

98,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,200.00

-

15,800.00

-

21,000

30,000

8,600
-
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ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไมนอ ยกวา 18.5 นิ้ว)จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่
1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่
2 จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ นตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ นตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคอมพิว เตอรแ ท็ปแล็ต แบบที่ 1 จํานวน 3
จัดซื้อโปรแกรมเฝาระวังควบคุมการระบาดของโรค
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก (Ink
Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 2 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคสุสานหายยา
จํานวน 1 หลัง

ป 2559
-

2,560.00

ป 2560
-

63,960.00
6,180.00

-

-

-

-

-

-

ป 2561

ป 2562

-

-

-

-

-

-

6,400.00
-

-

17,000

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

-

-

-

-

-

100.00%

7,500

-

8,900
-

-

-

5,800

13,000.00

-

-

-

-

6,500.00

-

-

-

-

7,982,212.00

2,887,400.00

13,220,799.00

6,254,000.00

-

100.00%

404,812.00

600,000.00

1,860,799.00

1,854,000.00

3,995,900

-

-

-

288,444.00

-

974,799.00

-

-

-

-

36,556.00

-

-

-

-

-

-

350,000.00

-

-

-

486,000.00

-

-

-

-

-

-

79,812.00

600,000.00

486,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

509,000.00

-

-

-

-

-

-

509,000.00

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สีแบบ Network
จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 3
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA จํานวน 1
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด
24 ชองแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
คา อาคารตางๆ
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
โครงการปรับปรุงหองประชุมสํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคสุสานบานเดน
โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคสุสานชางเผือก
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคสุสานบานทอ
เมืองลัง
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคสุสานชางคลาน
จํานวน 1 หลัง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559
-

2,180,000.00
2,180,000.00

ป 2561

400,000.00
11,360,000.00

ป 2562
-

4,400,000.00

4,380,000.00
-

4,400,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

-

-

-

100.00%

-

0.00%

-

-

-

-

3,995,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

2,200,000

-

-

-

100.00%

1,795,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107,400.00

6,980,000.00
-

-

-

34,810,504.70
31,947,434.00

41,241,008.01
32,843,187.00

40,047,197.61
34,077,141.55

51,975,800

-4.16%

36,621,000

9.20%

49,899,000
40,329,800

31,947,434.00

32,843,187.00

34,077,141.55

36,621,000

9.20%

40,329,800

20,151,990.00

21,249,419.00

22,626,097.00

25,230,600

9.48%

27,872,100

3,202,280.00

3,165,800.00

3,358,304.00

3,378,900

-3.42%

3,267,200

1,661,000.00

1,674,988.00

1,695,312.00

1,689,600

-12.37%

1,503,600

1,346,665.00

1,262,100.00

1,109,700.00

955,400

4.38%

999,200

5,050,459.00

5,021,160.00

4,886,214.20

5,067,800

18.85%

6,245,100

535,040.00

469,720.00

401,514.35

298,700

32.51%

442,600

2,863,070.70

4,728,428.66

5,970,056.06

11,263,200

-1 7.70%

9,569,200

1,202,350.00

2,047,730.00

2,183,380.00

2,546,200

16.74%

3,058,200
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โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะสุสานหายยา
คา กอ สรางสิ่งสาธารณูปการ
7,398,700.00
โครงการกอสรางเมรุเผาศพไรมลพิษ จํานวน 2 เตา
350,000.00
2,185,000.00
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไรมลพิษ จํานวน 1 เตา
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไรมลพิษ (สุสานแม
4,365,000.00
หยวก, บานเดน, หายยา) จํานวน 3 เตา
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไรมลพิษสุสานปาตัน
โครงการกอสรางเตาเผาซากสัตวไ รมลพิษ
โครงการตอเติมและปรับปรุงเมรุ 1 และเมรุ 2
สุสานหายยา
โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะสุสานสันกูเหล็ก
498,700.00
(7 หอง) ขนาด 7 ที่นั่ง
178,700.00
คา บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ด ินและสิ่งกอ สราง
34,147,644.59
งานโรงพยาบาล (รวม)
31,155,360.55
งบบุคลากร (รวม)
31,155,360.55
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
19,488,058.55
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
3,292,054.00
1,723,200.00
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
1,778,930.00
4,675,598.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
197,520.00
1,495,097.04
งบดําเนินงาน (รวม)
468,133.50
คา ตอบแทน (รวม)

ป 2560

ดา น/แผนงาน

ป 2559

232,800.00

1,020,600.00

-

ป 2560

-

1,823,900.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2561

ป 2562

1,915,800.00

1,941,600

25.88%

286,800

-

-

ป 2563
2,619,600
-

48,000.00

48,000.00

48,000.00

57,200.00

48,000

69.23%

156,000

187,333.50

133,750.00

175,830.00

210,380.00

269,800

4.53%

282,600

908,340.00
908,340.00

1,484,060.00
1,484,060.00

2,235,286.1 2
1,807,403.46

3,263,127.00
3,128,576.00

8,228,000
8,168,000

-40.27%
-43.20%

5,866,000
5,704,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,008.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

418,507.66

9,375.00
9,375.00

-

-

-

-

134,551.00

60,000

62.96%

162,000

116,543.00

40,000

0.00%

40,000

-

20,000

-

-

-17.65%

17,000

-

100.00%

60,000

-

-

100.00%

45,000

-

-

-

-

73,210.00

11 9,887.60

133,710.00

42,985.00

150,000

-2.74%

146,000

34,000.00

49,947.60

47,720.00

19,980.00

20,000

-17.65%

17,000

9,975.00

9,700.00

4,900.00

5,000

-25.00%

4,000

29,975.00

29,340.00

9,105.00

10,000

0.00%

10,000

-

100,000

0.00%

100,000

19,600.00
-

-

-
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
โครงการหองฟนยุคใหม สะอาด ปลอดภัย ฉับไว ใส
ใจบริการ
โครงการอบรมดานการปองกันอัคคีภัยและการซอม
แผนเตรียมรับการเกิดอัคคีภัย
โครงการการบริการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตผูสูงอายุและครอบครัว
ตําบลหนองหอย ร.พ.เทศบาลฯ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

19,610.00

ป 2560
-

ป 2561

19,500.00

ป 2562
-

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

5,000

0.00%

5,000

9,000.00

10,000

0.00%

10,000

29,990.00

27,450.00

45,413.54

56,773.10

311,702.54

480,564.06

339,000

32.06%

499,000

29,621.24

38,779.86

46,016.48

128,895.30

49,000

67.11%

149,000

15,792.30

17,993.24

19,686.06

26,971.39

40,000

0.00%

40,000

-

-

246,000.00

324,697.37

250,000

19.35%

310,000

-

-

729,092.35

-

-

-

-

-

-

729,092.35

-

-

-

-

1,497,187.00

-

2,940,300.00

-

4,091,600

-

-

1,074,187.00

-

408,500.00

-

2,673,200

-

-

138,200

-

-

-

-

163,187.00

-

-

-

18,083.00

-

-

-

69,015.00

-

-

-

42,000

-

-

25,043.00

-

-

-

56,000

-

-

-

-

-

40,200

-

-

-

-

-

-

-

-

196,000.00

-

-

-

-

-

-

98,000.00

-

-

-

-

-

-

98,000.00

-

-

-

-

-

-

51,046.00

-

-

50,000

-

-

-

-
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วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิว เตอร
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจายอื่น (รวม)
คาชดใชความผิดทางละเมิด
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 16 จุด
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 16 จุด
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

ป 2560
-

ป 2561
-

408,500.00

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

50,000

-

-

-

2,385,000

-

-

583,000.00

-

546,500.00

-

-

-

-

-

-

13,000.00

-

-

-

-

-

-

5,500.00

-

-

-

-

-

-

18,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,300,000

-

-

-

-

-

-

185,000

-

-

-

-

-

-

400,000

-

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

-

-

250,000

-

-

-

-

210,000.00

-

-

-

-

-

-

98,500.00

-

-

-

-

-

-

40,500.00

-

-

-

-

-

-

59,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

132,000.00

-

-

-

132,000.00

-

-

-

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000
-

423,000.00

-

2,531,800.00

-

1,418,400

-

-

423,000.00

-

2,531,800.00

-

1,418,400

-

-

93,000.00

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อบอรดติดประกาศ แบบ 2 หนาพรอมขาตั้ง
จํานวน 1 อัน
ครุภัณ ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)
จัดซื้อเกาอี้ยูนิตทําฟน จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อหัวกรอ MICROMOTOR จํานวน 2 ดาม
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องซีลซองสเตอรไ รด จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถายภาพจอประสาทตา จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องกรอกระดูกฝงรากเทียม จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องดึงคอและหลังพรอมเตียงปรับระดับสูงต่ําได
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องใหการรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวด
รว มกับกระแสไฟฟาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเตียงปรับระดับอัตโนมัติ จํานวน 1 เตียง
จัดซื้อเตียงเฟาวเลอร จํานวน 10 เตียง
จัดซื้อที่นอนแบบลอน จํานวน 10 ชุด
จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องใหออกซิเจน
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ (ศูนยหนองหอย)
จัดซื้อผามานหนาตาง จํานวน 1 ชุด (ศูนยสุขภาพ
ชุมชนศรีว ิชัย)
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
คา อาคารตางๆ
โครงการติดตั้งเหล็กดัดหนาตางและระเบียงชั้น 2 ศูนย
หนองหอย

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

83,000.00

-

-

-

-

-

-

247,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,181,000

-

-

-

-

-

-

237,400

-

-

-

-

1,097,000.00

-

-

-

-

-

-

787,500.00

-

-

-

-

-

-

96,100.00

-

-

-

-

-

-

365,200.00

-

-

-

-

-

-

186,000.00

-

-

17.04%

-

1,452,358.27

2,087,455.67
1,501,455.67

21,968,245.64
2,771,875.64

3,047,481.71
2,710,681.71

2,592,200
2,301,600

25.11%

244,620.00

179,780.00

193,680.00

102,700.00

200,000

0.00%

200,000

244,620.00

179,780.00

193,680.00

102,700.00

200,000

0.00%

200,000

490,280.00

564,375.00

518,607.00

559,987.00

897,000

47.33%

1,703,000

2,000

-

16,552,358.27

490,280.00
-

87,400.00
476,975.00
49,340.00

518,607.00
-

559,987.00
-

895,000
-

47.45%
-

3,124,500
3,073,500

1,703,000
-

205,450.00

229,900.00

185,837.00

249,800.00

250,000

-25.00%

200,000

29,430.00

28,800.00

36,900.00

23,200.00

45,000

-18.42%

38,000

181,900.00

104,185.00

199,500.00

177,900.00

200,000

0.00%

200,000

73,500.00

64,750.00

96,370.00

100,000.00

100,000

-17.65%

85,000

- 2/85 -

โครงการติดตั้งประตูมวน ศูนยหนองหอย
โครงการปรับปรุงบริการทันตกรรมศรีว ิชัย
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุขชาง
โครงการปรับปรุงบานพักหลังศูนยสุขภาพชุมชนศรีว ิชัย
โครงการกอสรางโรงเก็บของ รพ.เทศบาลฯ
โครงการปรับปรุงหองทันตกรรม
โครงการปรับปรุงศูนยสุขภาพชุมชนสรีว ิชัย
โครงการปรับปรุงหองกายภาพศูนยสุขภาพชุมชนหนอง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยสุขภาพชุมชนหนองหอย
งานบริก ารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดพิธีเปดอาคารโรงฆาสัตว
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการปองกันโรคระบาดในสัตว
โครงการควบคุมประชากรสัตวเลี้ยงในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการรวมใจรักษสิ่งแวดลอม

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

-

-

-

9,087.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

0.00%

300,000

-

100.00%

530,000

-

-

100.00%

350,000

-

-

-

-

576,759.22

558,375.65

1,555,882.70

1,471,362.50

521,000

-30.74%

398,500

31,751.30

18,847.65

24,482.70

29,970.30

30,000

-20.00%

25,000

3,000

-20.00%

2,500

975.00

-

-

-

49,139.92

27,768.00

59,300.00

49,829.00

160,000

-213.73%

51,000

4,994.00

3,340.00

60,000.00

328,103.20

6,000

-20.00%

5,000

477,899.00

498,500.00

1,412,100.00

1,043,530.00

300,000

300,000

0.00%

-

-

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-
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โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาภายใตโ ครงการสัตว
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
โครงการสํารวจขอมูลสัตวแ ละขึ้นทะเบียนสัตวไ มมี
เจาของตามโครงการสัตวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บาตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริว ัฒนา
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

12,000.00

9,920.00

140,699.05

198,925.02

113,680.02
24,890.48
2,128.55
-

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

19,930.00

20,000

-33.33%

15,000

503,705.94

576,632.21

683,600

11.45%

772,000

165,393.13

408,408.17

395,592.28

550,000

-10.00%

500,000

31,449.07

93,556.51

180,226.73

120,000

52.00%

250,000

2,082.82

1,741.26

813.20

-

-

ป 2562

-

-

3,600

-80.00%

2,000

10,000

50.00%

20,000

15,100,000.00

586,000.00

19,196,370.00

336,800.00

290,600

-469.80%

51,000

15,100,000.00

586,000.00

14,700,370.00

336,800.00

34,600

32.16%

51,000

11 2,500.00

11 ,800

-7.27%

11 ,000

-

-

241,000.00

-

-

19,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

19,500.00

-

-

-

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

4,800.00

-

-

-

-

-

-

84,000.00

-

-

-

-

-

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

2,500.00

-

2,800

-

-

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

-

14,000.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

-

-

55,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

99,600.00

3,500.00

-

-

-

11,000
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วัสดุคอมพิว เตอร
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อตูเหล็กชนิดบานเปด จํานวน 4 ตู
จัดซื้อตูไมเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู
จัดซื้อถังเก็บน้ําขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 2 ถัง
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนที่พักแขนและ
พนักพิง จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวม ไมมีลอเลื่อนและที่พักแขน จํานวน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด
18,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิว เตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตูล็อคเกอรแบบ 6 ประตู จํานวน 1 ตู
จัดซื้อเต็นทยืด ขนาด 3.00x3.00 เมตร จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 12,000 บี
ทียู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 11
จัดซื้อพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ จํานวน 4 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

15,000,000.00
15,000,000.00
10,000.00
10,000.00

ป 2560

465,000.00
465,000.00
18,000.00

ป 2561

13,900,000.00
13,900,000.00

ป 2562

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง

-

-

16,000.00

-

-

-

-

-

-

16,000.00

-

-

-

-

24,500.00

-

520,000.00

-

-

-

-

-

520,000.00

-

-

-

-

18,200.00

-

-

-

-

-

-

6,300.00

-

-

-

-

-

-

85,000.00

10,300.00

-

-

-

-

-

-

-

10,300.00

-

-

-

139,000.00

-

100.00%

40,000

-

-

-

49,000.00

-

-

-

-

-

-

90,000.00

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

-

-

-

-

85,000.00

40,000

40,000.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

-

-
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ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2
ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 6 ลอ จํานวน 2 คัน
ครุภัณ ฑการเกษตร (รวม)
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักสัตวแบบดิจิตอลจํานวน 1
จัดซื้อเครื่องพนสารเคมีปองกันโรคไขหวัดนก จํานวน
2 เครื่อง
ครุภัณ ฑกอสราง (รวม)
จัดซื้อรถพว งเข็นของชนิด 2 ลอ จํานวน 4 คัน
ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา 100 กิโลวัตตพรอมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดขยายเสียงสําหรับใชกับกีตาร จํานวน 2
จัดซื้อชุดการฝกเทียบเสียง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อโทรทัศน LED 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)
จัดซื้อกลองจุลทรรศ ชนิด 2 ตา งานวิจัย จํานวน 1
จัดซื้อโตะผาตัดแบบไฮดรอลิค ขนาด 1x2 เมตร
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อหมอนึ่งฆาเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดอุปกรณว างยาสลบสัตวร ะยะไกล (ยิง
ยาสลบ) จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

25,500.00

ป 2560

18,000.00

ป 2561

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

-

-

-

-

-

10,200.00

-

-

-

-

-

-

10,200.00

-

-

-

-

-

-

5,100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000.00
-

23,370.00

-

22,800

-

-

-

-

15,990.00

-

16,000

-

-

-

-

4,290.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,090.00

-

-

-

-

4,300

-

2,500

-

75,000.00

-

75,000.00

-

-

-

-

4,496,000.00

-

256,000

-

-

-

4,496,000.00

-

256,000

-

-

-

3,200,000.00

-

-

-

-

-

-

1,296,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

256,000
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ครุภัณ ฑดนตรีและนาฎศิลป (รวม)
จัดซื้อกลองชุด จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อกีตารไ ฟฟา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อกีตารเบส จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อคียบอรดมาตรฐาน จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1
ครุภัณ ฑอื่น (รวม)
จัดซื้อปนยิงยาสลบแบบสั้น จํานวน 1 กระบอก
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
คา อาคารตางๆ
โครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุขบานเดน
โครงการกอสรางโรงจอดรถโรงฆาสัตวเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการกอสรางทําลานลางรถและรางน้ําฝนอาคาร
จอดรถยนตโรงฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2558

ป 2559

5,531,947.75

6,044,687.70

6,542,384.74

7,349,636.47

7,351,300

4.37%

7,687,500

4,479,271.75

5,297,064.70

5,539,552.74

6,090,023.97

6.36%

3,437,662.00

3,883,880.00

4,270,56 2.00

4,568,847.00

6,124,300
5,040,600

8.41%

6,540,500
5,503,300

3,437,662.00

3,883,880.00

4,270,56 2.00

4,568,847.00

5,040,600

8.41%

5,503,300

2,241,012.00

2,332,840.00

2,594,510.00

2,856,510.00

3,211,300

4.99%

3,380,000

33,600.00

50,038.50

67,200

0.00%

67,200

-

ป 2560

-

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2562

ป 2563

42,000.00

55,500.00

126,500.00

6 8,038.50

85,200

0.00%

85,200

219,210.00

237,140.00

242,400.00

252,900.00

269,000

4.88%

282,800

908,120.00

1,191,600.00

1,219,432.00

1,305,240.00

1,383,900

15.62%

1,6 40,100

27,320.00

66 ,800.00

54, 120.00

36 ,120.00

24,000

50.00%

48,000

1,003,609.75

1,301,384.70

1,181,990.74

700,976.97

1,076,200

-3.76%

1,037,200

17,839.50

52,230.00

68,300.00

142,252.00

159,700

31.66%

233,700

45,360.00

58,900.00

17,839.50
-

6,870.00
-

9,400.00
-

671,540.00

721,098.00

646,6 53.74

56 1,6 00.00

558,000.00

570,000.00

10,670.00

45, 718.00

-

93,560.00

72, 000

0.00%

72, 000

35,742.00

48,000

33.33%

72, 000

12,950.00

39,700

55.74%

89,700

226,380.97
-

16, 322.00

120,139.53

-

-

-

260,500

-29.93%

200,500

40,500

0.00%

40,500

-

-

-

40,000

0.00%

40,000

10,670.00

45, 718.00

16, 322.00

120,139.53

40,000

0.00%

40,000

99,270.00

117,380.00

60,331.74

106 ,241.44

180,000

-50.00%

120,000

314,230.25

528,056.70

467,037.00

332,344.00

656,000

-8.79%

603,000

206,320.25

292,126.70

201,037.00

184,009.00

400,000

-33.33%

300,000
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3. แผนงานสังคมสงเคราะห (รวม)
งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชว ยเหลือคารักษาพยาบาล
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน

จายจริง

ดา น/แผนงาน

จัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟง กชั่นเลเซอร LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน
งานสวัสดิก ารสังคมและสังคมสงเคราะห (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
โครงการสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาความ

ป 2558

ป 2559
-

4,000.00

ป 2560
-

4, 000.00

-

-

-

-

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2562

-

ป 2563

1,000

0.00%

1,000

4,000.00

4,000.00

4,000

33.33%

6, 000

30,000.00

19,800.00

15,000

75.00%

60,000

4,000

0.00%

4,000

-

-

103,910.00

231,930.00

232,000.00

124,535.00

232,000

0.00%

232,000

38,000.00

111,800.00

87,000.00

820,200. 00

7,500

-

-

38,000.00

820,200. 00

111,800.00

87,000.00

-

99,000.00

87,000.00

-

-

87,000.00

-

-

-

99,000.00

-

12,800.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,200.00

-

3,200.00

-

-

-

-

38,000.00

-

-

6,200.00

9,6 00.00

-

-

5,000

-

-

38,000.00

7,500

-

-

-

814,000.00

-

-

814,000.00

-

-

-

2,500

2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,052,676.00
1,052,676 .00

747,623.00
677,623.00

1,002,832.00
1,002,832.00

1,259,612.50
1,221,612.50

1,227,000
1,227,000

-6.97%
-6.97%

1,147,000
1,147,000

1,052,676 .00

677,623.00

1,002,832.00

1,221,612.50

1,227,000

-6.97%

1,147,000

-

-

-

-

-

-

-

1,052,676.00

677,623.00

1,002,832.00

1,221,612.50

1,227,000

-6.97%

1,147,000

153,550.00

145,900.00

158,146.00

149,736.00

335,000

0.00%

335,000
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิว เตอร
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อโทรศัพทแบบไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถายสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง

ดา น/แผนงาน

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2562

ป 2563

31,996.00

32,000.00

25,987.00

46 ,000.00

46,000

0.00%

46,000

699,730.00

499,723.00

763,003.00

601,938.00

700,000

0.00%

700,000

30, 900.00
136,500.00
-

-

55, 696.00

-

-

-

-

-

-

358,048.50

80,000

-

-

-

6 5,890.00

66, 000

0.00%

-

-

-

66, 000

-

-

-

-

70,000.00

-

38,000.00

-

-

-

-

70,000.00

-

38,000.00

-

-

-

-

-

-

38,000.00

-

-

-

-

-

-

38,000.00

-

-

-

-

70,000.00

-

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

-
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โครงการใหความชว ยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในชว งปดภาค
โครงการสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอน
หรือดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ เทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการอบรมผูประกอบการกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ. 2558
โครงการอบรมแกนนําเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

จายจริง

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

495,920,261.97

517,906,717.26

555,803,381.82

437,564,055.39

17,886,054.20

19,287,651.85

19,477,903.75

19,954,411.08

17,375,577.00

18,744,595.00

18,745,316.00

17,375,577.00

18,744,595.00

6,126,259.00
84,000.00
1,387,530.00
9,489,188.00
288,600.00
510,477.20
66,760.00
66,760.00
395,584.00
395,584.00

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง

ป 2563

475,823,400

-14.85%

414,291,300

9.05%

19,099,251.68

20,841,000
19,021,600

13.47%

22,914,400
21,982,800

18,745,316.00

19,099,251.68

19,021,600

13.47%

21,982,800

6,891,680.00
86,188.00
1,506,540.00
9,473,470.00
786,717.00
543,056.85
151 ,655.00
36,000.00
115,655.00
350,386.00
8,560.00
339,976.00

6,689,709.00
72,370.00
44,677.00
1,394,820.00
9,764,002.00
779,738.00
732,587.75
90,550.00
4,500.00
42,000.00
44,050.00
592,521.00
8,560.00
583,961.00

7,139,440.00
84,000.00
30,000.00
1,202,760.00
9,886,383.71
756,667.97
855,159.40
146,250.00
29,300.00
42,000.00
74,950.00
622,862.00
28,355.00
586,707.00

74,425.00

77,760.00

95,240.00

94,973.00

100,000

0.00%

100,000

90,695.00
45,980.00
110,850.00

89,540.00
43,143.00
84,645.00

92,716.00
37,495.00
134,343.00

88,732.00
47,112.00
109,100.00

100,000
50,000
150,000

0.00%
-25.00%
0.00%

100,000
40,000
150,000

56,523.00

44,888.00

112,596.00

141,563.00

190,000

-31.03%

145,000

7,607,500
12.48%
8,692,600
84,000 33.33%
126,000
66,000
0.00%
66,000
1,021,100 -21.01%
843,800
9,631,600
16.24% 11,499,500
611,400 19.01%
754,900
1,005,400
-7.92%
931,600
155,300 1 9.37%
192,600
4,500
0.00%
4,500
42,000 30.00%
60,000
108,800 15.07%
128,100
799,000 -1 8.55%
674,000
45,000 -50.00%
30,000
750,000 -17.19%
640,000
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4. แผนงานเคหะและชุมชน (รวม)
งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อ
เมืองนาอยู
โครงการรณรงควันสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการเกษตรในเขตเมือง
โครงการเฝาระวังและแกไขปญหาหมอกควัน
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการเมืองเชียงใหมอากาศสะอาด

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558
17,111.00

ป 2559

ป 2560
58,301.00

ป 2561
50,330.00

ประมาณการ
ยอดตาง
-42.86%

ป 2563
70,000

60,000
4,000

-71.43%
0.00%

35,000
4,000

51,100
38,000
400
2,000
400
10,300
81 4,000
81 4,000
81 4,000
814,000

21.38%
26.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-

65,000
51,900
400
2,000
400
10,300
-

74,365,250

-1.22%

73,468,500

26,938,500
26,938,500
8,563,300
42,000
84,000
1,787,500
15,373,100
1,088,600
39,51 8,900

1 4.22%
1 4.22%
18.98%
0.00%
0.00%
-9.65%
13.10%
21.55%
-2.72%

31 ,404,000
31 ,404,000
10,570,000
42,000
84,000
1,630,200
17,690,200
1,387,600
38,470,900
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โครงการสงเสริมการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเมืองอยางยั่งยืน
โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางเสียง
53,270.00
54,897.00
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อ
1,850.00
7,800.00
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
วัสดุ (รวม)
48,133.20
41,015.85
49,51 6.75
86,047.40
วัสดุสํานักงาน
37,338.20
32,045.85
37,362.75
60,431.40
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
380.00
396.00
วัสดุงานบานงานครัว
1,800.00
1,960.00
1,974.00
19,720.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิว เตอร
8,995.00
6,630.00
10,180.00
5,500.00
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิล้
แค็บ จํานวน 1 คัน
งานไฟฟาถนน (รวม)
201,248,526.16
171,428,929.29
118,132,167.80
86,429,590.84
งบบุคลากร (รวม)
28,723,383.00 28,552,918.17 28,722,535.67 27,822,81 7.00
เงินเดือ น ฝา ยประจํา (รวม)
28,723,383.00 28,552,918.17 28,722,535.67 27,822,81 7.00
เงินเดือนพนักงาน
9,141,425.00
8,727,298.00 8,974,020.00
8,807,780.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
176,400.00
44,664.00
42,000.00
42,000.00
เงินประจําตําแหนง
134,400.00
84,000.00
84,000.00
คาจางลูกจางประจํา
2,971,680.00
2,555,020.00 2,717,520.00 2,471,520.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
2,144.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
15,854,667.00 15,651,324.06 15,440,342.71 15,115,419.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
444,811.00
1,574,612.11
1,464,652.96
1,299,954.00
31,081,111.27
งบดําเนินงาน (รวม)
26,985,163.1 6
34,860,258.14 43,91 4,848.32

ป 2562
100,000

ดา น/แผนงาน

108,920.65

393,999.57

206,391.90

1,003,807.85

211,000

-5.50%

200,000

12,547,317.67

15,468,988.73

17,830,173.66

22,423,542.82

16,835,900

-21.92%

13,808,900

170,764.55
895,000.00
29,006.00
10,980,361.63
205,561.55
108,583.94
7,077.00
78,078.00
72,885.00
634,550.77
491,307.05
90,395.10
52,848.62

184,321.40
1,488,000.00
31,980.00
13,426,868.47
160,668.70
29,990.16
9,966.00
76,824.00
60,370.00
863,056.32
712,615.06
88,310.81
62,130.45

235,431.35
893,860.00
41,546.00
15,639,579.99
764,650.40
79,018.92
9,912.00
90,815.00
75,360.00
1 ,251 ,637.06
1,098,714.44
95,488.36
57,434.26

170,749.75
3,476,350.00
41,850.00
17,456,497.53
507,699.00
157,961.54
429,370.00
108,865.00
74,200.00
1,556,134.40
1,407,054.29
92,290.90
56,789.21

380,000
800,000
42,000
15,034,400
275,000
80,000
1,500
18,000
120,000
80,000
5,000
1,868,100
1,650,500
124,000
93,600

-15.15%
330,000
-5.26%
760,000
0.00%
42,000
-24.23% 12,102,400
0.00%
275,000
0.00%
80,000
0.00%
1,500
0.00%
18,000
0.00%
120,000
-6.67%
75,000
0.00%
5,000
-36.55% 1,368,100
-43.46% 1,150,500
0.00%
124,000
0.00%
93,600
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คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชว ยเหลือการศึกษาบุตร
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุอื่นๆ
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท

จายจริง
ประมาณการ
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562
ยอดตาง
ป 2563
977,660.50
909,435.00
895,440.00
972,445.00 1,061 ,500
4.50% 1 ,11 1 ,500
804,380.00
693,760.00
702,600.00
794,200.00
901,000
0.00%
901,000
18,000.00
18,000.00
20,700.00
11,700.00
- 100.00%
36,000
155,280.50
197,675.00
172,140.00
166,545.00
160,500
8.02%
174,500
12,825,634.22 13,839,631 .22 14,883,007.42 18,962,726.1 0 19,753,400 1 0.95% 22,1 82,400
12,716,713.57 13,445,631.65 14,676,615.52 17,958,918.25 19,542,400
11.10% 21,982,400
-

ดา น/แผนงาน

145,539,980.00

จายจริง
ป 2559
ป 2560
69,599.76
190,598.97
69,599.76
190,598.97
1 ,067,821 .02
1,067,821.02
111,725,300.09

74,319,980.00 70,647,090.00
14,990.00
41,000.00
14,990.00
-

18,000.00
9,400.00
13,600.00

53,290,954.00

-

-

-

-

7,314,350

-103.54%

3,593,600

7,314,350 #########
19,300 88.78%
-

3,593,600
172,000
-

-

-

-

14,043,940.00

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

-

-

65,712,000.00

ป 2562
593,500
593,500
-

18,343,400.00 11 ,433,940.00
71,000.00
-

-

54,352,700.00

ป 2561
647,985.52
647,985.52
-

17,701,900.00

3,300,000.00

71,000.00
9,936,740.00

92,000.00

-

-

5,100
7,200
7,000
- 100.00%
3,435,000

100.00%
100.00%

ป 2563
-

120,000
10,000
42,000

-

-

-

-

-

-

-

-
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งบเงินอุด หนุน (รวม)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
งบรายจายอื่น (รวม)
คาสินไหมทดแทนตามคําสั่งศาล
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทยี ู
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 2 ตู
จัดซื้อเกาอี้แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนและที่พัก
แขน พนักพิงทรงต่ํา จํานวน 8 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อตูล็อคเกอร แบบ 6 ประตู จํานวน 1 ตู
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา
และสี) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติด
ผนัง จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 6 ลอ 1 คัน

ป 2558

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2559
ป 2560
16,538,000.00
-

28,915,000.00

14,420,000.00

2,990,000.00

6,500,000.00
-

-

14,401,900.00
-

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง
-

ป 2562
-

ป 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

975,840.00

-

-

-

-

-

1,980,000.00

-

-

-

-

-

-

2,500,000.00

-

-

-

-

-

-

715,000.00

-

-

-

-

-

-

575,000.00
2,900,000.00

-

-

-

-

-

5,730,000.00

117,700.00
19,895,000.00

27,400,000.00

-

214,000.00
640,000.00

-

198,900.00
-

-

-

-

-

-

1 00.00%
100.00%

9,000
9,000

513,700.00

309,000.00

3,811 ,300 -1 2.78%

3,379,500

4,094,600.00

-

575,000
2,860,000
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จัดซื้อรถดูดลางทอระบายน้ํา ชนิด 6 ลอ จํานวน
2 คัน
จัดซื้อรถซอมแซมผิวถนนแอสฟลทอเนกประสงค
ดวยระบบอินฟาเรด จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือนแบบลอหนาหลัง จํานวน 1
จัดซื้อรถบดลอเหล็กเรียบชนิด 2 ลอพรอมเทรล
เลอร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบ
กระบะเททาย จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ลอ มีลิฟทยกของทาย
กระบะ จํานวน 1 คัน
จึดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตันแบบมีชองวางหลัง
คนขับ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททายหางเหยี่ยว ชนิด 6 ลอ
จํานวน 2 คัน
จัดซื้อรถซอมบํารุงผิวทางแอสฟลทติกอเนก
ประสงคระบบอินฟาเรด จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถดัมพเปอร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถแทรคเตอรพรอมอุปกรณตอพว ง
จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑการเกษตร (รวม)
จัดซื้อเครื่องปมแชดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน
1 เครื่อง
ครุภัณ ฑกอสราง

ป 2558
16,600,000.00

ดา น/แผนงาน

19,800,000.00
-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
3,990,000.00
400,000.00
35,000.00
6,500.00
-

ป 2561

ป 2562
-

-

7,500.00

-

19,000.00
-

21,000.00
16,900.00
-

21,000.00
10,000.00
7,700.00
-

15,000.00
17,500.00
16,000.00
133,000.00
11,000.00
7,000.00
-

66,000.00
10,000.00

4,700.00
-

75,000.00
-

80,000.00
29,500.00
-

45,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
-

- 100.00%
25,000
- 100.00%
8,000
18,900
4,400
-

-

ป 2563
3,300,000
31,500
13,000
9,000
16,000
10,000
-
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จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเครื่องผสมยางมะตอย จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกรรไกรตัดเหล็ก จํานวน 2 อัน
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟาแบบเคลื่อนที่ ขนาด
200A จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปมลมลูกสูบสายพาน ขนาด 1 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปมลม จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวอรเตอร จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสกัดทําลาย จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคีมตัดเหล็ก จํานวน 2 อัน
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยแตงพุม ชนิดเครื่องยนต จํานวน 1
จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสวานโรตารี่ ขนาด 780 วัตต จํานวน 1
จัดซื้อสวานโรตารี่ ขนาด 1,350 วัตต จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสวานไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อสวานสกัดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบสไลด จํานวน 1 ตัว

ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

ป 2560

-

13,000.00
-

7,500.00
-

7,000.00
7,000.00
78,500.00
28,500.00
50,000.00
10,400.00
-

ป 2561
-

32,300.00
25,000.00

1,040,800.00
500,000.00
55,000.00
485,800.00
9,500.00
9,500.00
37,900.00
-

ป 2562
3,700,000
10,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

19,000
19,000
29,750 -1 8.53%
-

ป 2563
25,100
-

-

-

-

3,900.00
13,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00
-

-

100.00%

5,600

2,750
- 100.00%
5,500
0.00%
7,500
-

14,000
5,500
-

-

5,500.00
-

3,500.00
3,800.00
-

11,000.00
-
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จัดซื้อรถบดลอเหล็กเรียบชนิด 2 ลอ จํานวน 1
จัดซื้อรถเข็นปูนกระบะปม แบบ 2 ลอ จํานวน 4
จัดซื้อรถเข็นลอคูกระบะปม จํานวน 4 คัน
ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อหมอแปลงไฟฟาสําหรับจายกระแสไฟฟา
ภายในสํานักงานแขวงกาวิละ
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องซักผา ชนิดฝาบน จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑโรงงาน
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา เปนแบบมือถือ ขนาด 8
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย แบบไฟฟา จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อตูชารตแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปนลมยิงตะปู ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อรถเข็นปูนลอเดี่ยว จํานวน 2 คัน
จัดซื้อสวานไฟฟาไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

7,500.00
49,790.00
15,000.00

4,900.00
47,200.00
47,200.00
234,290.00
-

22,000.00

45,800.00

-

59,800.00

-

18,400.00

-

31,600.00

4,300.00
3,500.00
-

8,990.00
69,700.00

ป 2561
-

95,500.00
-

29,000.00
29,000.00

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง
14,000
- 1 00.00%
- 100.00%
-

ป 2563
8,000
8,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87,000.00

8,500.00
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จัดซื้อกบไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเจียมือไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อสวานไฟฟาเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑสํารวจ (รวม)
จัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลองวัดระดับ จํานวน 2 กลอง
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบที่ 2 จํานวน 3 ชุด
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอ ย
กวา 21.5 นิ้ว จํานวน 4 จอ
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สีแบบ
Network จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 KVA จํานวน
2 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน
2 เครื่อง

จายจริง
ป 2558
4,990.00

ป 2559

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2560
-

34,947,554.00
34,947,554.00
-

ป 2562

2,61 0,000.00
2,200,000.00
-

ป 2563
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,440,000.00

-

-

-

-

9,990,000.00

-

-

-

-

498,148.00
1,363,500.00
469,650.00
742,350.00

-

-

-

-
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ครุภัณ ฑอื่นๆ (รวม)
422,100.00
จัดหาเครื่องออกกําลังกายสวนสาธารณะปอม
343,000.00
จัดหาชุดสนามเด็กเลนกลางแจงสวนสาธารณะ
79,100.00
ปอมหายยา
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
71,220,000.00 41,078,210.09
* คา กอ สรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)
71,010,000.00 40,688,643.00
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและ
32,660,000.00
ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องบันทึกภาพจอแสดงผล
อุปกรณหลัก ระยะที่ 2
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและ
38,350,000.00
ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องบันทึกภาพจอแสดงผล
อุปกรณหลัก ระยะที่ 3
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและ
- 39,700,000.00
ปรับปรุงเพิ่มเติม เครื่องบันทึกภาพจอแสดงผล
อุปกรณหลัก ระยะที่ 4
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดและ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องบันทึกภาพจอแสดงผล
อุปกรณหลัก ระยะที่ 5
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดสถานีขนสง
1,2,3
โครงการติดตั้งโคม LED หนาอนุสาวรียพระเจา
โครงการติดตั้งโคม LED ถนนเชียงใหม-ลําพูน
โครงการติดตั้งโคม LED ถนนรถไฟ
โครงการติดตั้งโคม LED ถนนนายพล
-

ป 2561

ดา น/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

224,000.00

-

-

-

-

739,000.00
-

-

-

-

-

-

ป 2560
2,420,906.00
9,060,000.00

988,643.00
-

370,000.00
370,000.00
19,567.09

ป 2561

ป 2562

2,200,000.00

-

-

-

-

410,000.00
410,000.00
-

-

-

-

40,900,828.90

65,709,329.70

36,656,6 43.22

34,828,629.70

32,818,171. 22

53,841,000
34,172,000

11 5,680.00
97,760.00
115,680.00
97,760.00
29,626,576.22 25,552,799.70
18,006,862.29 18,737,400.00
8,837,002.88
4,558,693

120,000
120,000
26,630,000
18,800,000
5,580,000

-

-

-

24,737,913.28

11 3,480.00
113,480.00
20,185,343.35
16,543,969.50
2,577,005.50

ป 2563

-

-

-

-61.74%
-2.66%

33,287,900
33,287,900

0.00%
120,000
0.00%
120,000
3.40% 27,565,900
9.34% 20,735,900
-21.83% 4,580,000
-

-
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โครงการติดตั้งโคม LED ถนนราชดําเนิน
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรภายในศูนย
ควบคุมฯ
โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณ
แยกสามกษัตริย
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟทางขาม รร.เรยีนา
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกถนน
รถไฟตัดถนนสันนาลุง
โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกลอง CCTV
จากสถานีขนสงผูโดยสารไปยังหองควบคุม
เทศบาลนครเชียงใหม
* อาคารตางๆ (รวม)
โครงการปรับปรุงปายชื่อ สํานักงานแขวงกาวิละ
โครงการกอสรางหองน้ําสวนสาธารณะปอมหายยา
* คา บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ด ินและ
21 0,000.00
26,604,786.21
งานสวนสาธารณะ (รวม)
16 ,010,409.80
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
89,840.00
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
89,840.00
คา ใชสอย (รวม)
12,200,132.67
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
7,514,556.00
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
3,765,238.00
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับและ
998,786.00
งานวันลานนาพฤกษาชาติ

ป 2559

ดา น/แผนงาน

-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
881,667.50
4,965,082.00
-

498,560.88
498,250.00

ป 2561
1,485,082.87
-

695,036.00
65,000.00
1,510,000.00
920,338.67

998,698.00
696,640.00
1,064,368.35

2,095,750.00
699,560.00
79,800.00
2,782,711.05

1,995,000.00
998,610.00
80,000.00
2,256,706.83

3,235,380.60
34,737.60
245,775.00
14,990.00
495,134.00
2,405,364.00
19,830.00
19,550.00
485,056.53
421,168.15
61,282.06
2,606.32
500,000.00
500,000.00

4,1 39,284.00
39,560.00
218,275.00
29,896.00
322,113.00
3,521,640.00
7,800.00
299,805.93
214,861.69
82,428.39
2,515.85
500,000.00
500,000.00

4,787,080.40
67,084.00
499,148.00
77,254.00
595,898.40
3,496,430.00
29,900.00
21,366.00
299,293.08
198,966.03
97,875.25
2,451.80
-

6,782,104.71
38,901.00
499,841.00
49,950.00
1,198,832.71
4,939,090.00
29,760.00
25,730.00
385,506.81
195,951.77
187,103.24
2,451.80
-

ป 2562
1,500,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง
0.00%

ป 2563
1,500,000

-

-

-25.00%
-50.00%
0.00%
0.00%

2,000,000
1,000,000
80,000
2,250,000

6,662,000 -37.59%
50,000
0.00%
500,000
0.00%
50,000
0.00%
1,000,000 ############
5,000,000 -35.87%
1,000
0.00%
30,000
0.00%
30,000
0.00%
1,000
0.00%
760,000
0.00%
600,000
-9.09%
150,000
25.00%
10,000
0.00%
-

4,842,000
50,000
500,000
50,000
500,000
3,680,000
1,000
30,000
30,000
1,000
760,000
550,000
200,000
10,000
-

2,500,000
1,500,000
80,000
2,250,000

- 2/103 -

โครงการตกแตงเมืองเพื่อตอนรับเทศกาล
ประเพณีและในวันสําคัญตางๆ
โครงการจางเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
โครงการรณรงคปลูกดอกดาวเรืองหรือ
ดอกไมสีเหลือง
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ
โครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ
โครงการวันตนไมประจําปแหงชาติ
โครงการตกแตงภูมิทัศนเมือง
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุอื่นๆ
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
งบเงินอุด หนุน (รวม)
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ป 2558
496,416.00

ป 2561

ป 2562

3,838,472.00
2,91 9,472.00
65,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
1,980,000.00
1,980,000.00
-

19,669,000
1,375,000
575,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

ป 2563
-

-

-

74,472.00
74,472.00

575,000
-

-

-

800,000.00
-

800,000
-

-

-
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จายจริง
ป 2558
ป 2559
ป 2560
งบรายจายอื่น (รวม)
68,226.41
คาธรรมเนียมธนาคารกรณีคืนสัญญาค้ําประกันสวนรถไฟ 68,226.41
งบลงทุน (รวม)
10,026,150.00 15,662,915.62 30,880,700.00
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
3,880,000.00 11 ,069,000.00 16,642,1 00.00
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
จัดซั้อโพเดียม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
3,785,000.00
4,900,000.00
5,800,000.00
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบ
กระบะเททาย จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 8,000 ลิตร
4,900,000.00
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถตัดกิ่งไมอเนกประสงค จํานวน 1 คัน
5,800,000.00
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค จํานวน 1
3,785,000.00
ครุภัณ ฑเกษตร (รวม)
99,000.00
8,000,000.00
จัดซื้อรถบรรทุกสับยอยกิ่งไม จํานวน 1 คัน
8,000,000.00
จัดซื้อเลื่อยยนตตัดกิ่งไม จํานวน 9 เครื่อง
99,000.00
ครุภัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุมสวนสุขภาพบานเดน
จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
95,000.00
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 10
95,000.00
ครุภัณ ฑอื่นๆ (รวม)
6,070,000.00
2,842,1 00.00
จัดหาชุดสนามเด็กเลนและเครื่องออกกําลังกาย
800,000.00
สําหรับสวนสาธารณะหนองบวกหาด
ดา น/แผนงาน

ดา น/แผนงาน

-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
680,000.00
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

-

-

ป 2561

ป 2562

-

1,930,000.00

-

2,660,000.00

1,992,100.00
850,000.00
-

800,000.00
-

6,146,150.00
5,985,000.00
-

4,593,915.62
3,267,368.00
1,628,000.00

14,238,600.00
14,238,600.00
-

91 9,000.00
91 9,000.00
-

-

436,368.00
739,000.00

-

464,000.00
-

11,939,000.00
1,799,700.00
499,900.00

-

-

-

-

-

-

ป 2563
-

-

-

800,000
-

-

-

18,294,000
18,294,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

919,000.00
-

9,994,000
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จัดหาชุดสนามเด็กเลนกลางแจงและเครื่องออก
กําลังกายสําหรับสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
จัดหาชุดเครื่องออกกําลังกายสําหรับสวนสุขภาพ
บานเดน
จัดหาชุดเครื่องออกกําลังกายสําหรับสวนบวกหาด
จัดหาเครื่องเลนสนามสวนลานนา ร.9
จัดซื้อเครื่องเลนสนามสวนสุขภาพบานเดน
จัดซื้อเกาอี้สนามเหล็กดัด จํานวน 80 ตัว
จัดหาชุดสนามเด็กเลนกลางแจงและเครื่องออก
กําลังกายกลางแจงสําหรับสวนสาธารณะลานนา
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
คา กอ สรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ริมฝงแมน้ําปง
(ตรงขามโรงน้ําแข็งวังสิงหคํา)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมเชิงสะพาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะริมฝง
แมน้ําปงเชิงสะพานนวรัฐฝงตะวันออก (หนาโบสถ
โครงการติดตั้งระบบน้ําหยดรอบคูเมืองเชียงใหม
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะลานนา ร.9
โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการกอสรางพื้นคอนกรีตสระน้ําสวนสุขภาพ
บานเดน
โครงการกอสรางบานตนไม บริเวณสนามเด็กเลน
ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดใน
สวนสาธารณะ จํานวน 4 แหง

ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

-

-

-

-

ป 2562
6,300,000

-

-

-

-

2,000,000

ประมาณการ
ยอดตาง
-

ป 2563
-

-

-

5,985,000.00
-

1,138,000.00
580,000.00

-

-

-

-

-

-

558,000.00

-

-

-

-

-

161 ,150.00

188,547.62

247,694,524.98

282,847,736.13

333,022,657.18

-

286,967,695.17

-

-

-

-

242,596,824.98

279,574,136.13

293,249,757.18

265,750,895.17

2,469,820.00

2,266,800.00

2,018,120.00

2,469,820.00

2,266 ,800.00

2,018,120.00

218,311,735.43

234,839,384.25

242,200,878.35

216,963,826.98

232,875,993.85

239,035,094.00

199,200.00

199,200.00

198,900.00

197,700.00

199,200.00
1,148,708.45

199,200.00
1,764,190.40

198,900.00
2,966,884.35

197,700.00
1,762,663.20

2,000,000

-25.00%

1,600,000

21,483,269.91

42,108,321.65

48,710,023.77

10,937,722.30

8,537,500

-25.59%

6,798,000

26,974.60
-

48,000.00
1,900.00

243,186.45
1,985.00

43,286.30
1,909.00

40,000
2,000

0.00%
0.00%

40,000
2,000

318,402,900
262,758,500

-16.28%

1,998,900.00

3,900,000

0.00%

3,900,000

1,998,900.00

3,900,000

0.00%

3,900,000

252,485,952.20

249,897,000

4.60%

261,947,500

250,525,589.00

247,897,000

4.78%

260,347,500

-

3.78%

-

273,821,000
273,069,500

-
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง
สวนสาธารณะลานนา ร.9
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง
สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสุขภาพบานเดน
อาคารตางๆ (รวม)
โครงการกอสรางรานคาภายในสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
โครงการกอสรางรานนวดเพื่อสุขภาพภายใน
สวนสาธารณะหนองบวกหาด
คา บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ด ินและ
งานกํา จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิก ูล (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงคการคัดแยกขยะจากชุมชน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

-

23,000.00
48,000.00
-

18,000.00
12,800.00
-

36,000.00
12,000.00
-

ป 2562
3,000,000
550,000
275,000
100,000
3,300,000
600,000
200,500
417,000
53,000
424,000
300,000
102,000
22,000
55,644,400
55,644,400
237,000
95,000
18,000
47,000
42,000

ประมาณการ
ยอดตาง
-30.43%
-77.42%
0.00%
0.00%
-22.22%
-7.14%
-100.50%
-17.13%
3.64%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-7304.44%
-7304.44%
-295.00%
100.00%
-

ป 2563
2,300,000
310,000
275,000
100,000
2,700,000
560,000
100,000
356,000
55,000
424,000
300,000
102,000
22,000
751,500
751,500
60,000
60,000
-
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วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิว เตอร
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเตนท จํานวน 30 หลัง
จัดซื้อเต็นทอเนกประสงค ขนาด 4x6 เมตร
จํานวน 5หลัง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 200 ตัว
จัดซื้อรถเข็นของแบบพับได จํานวน 50 คัน
จัดซื้อพัดลม แบบสามขา จํานวน 4 เครื่อง
จัดซอเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด
36,000 บีทยี ู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จํานวน 2

จายจริง
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
1,742,965.00
2,083,049.65 1,933,743.00
1,357,058.00
592,663.89
426,188.00
1,040,251.00
175,961.00
274,886.00
244,972.00
97,550.00
255,000.00
1,285,250.00
891,250.00
991,250.00
16,424,891.74 37,247,740.00 42,468,915.60
7,868,403.00
598,003.68
876,140.00
1,538,804.00
927,650.00
487,860.00
259,432.00
343,292.72
252,520.00
49,775.00
29,650.00
51,046.00
55,935.00
331,999.64
359,630.23
320,735.06
328,320.67
257,627.03
259,049.06
239,859.00
273,505.08
60,594.01
89,240.16
70,672.63
44,121.04
13,778.60
11,341.01
10,203.43
10,694.55
5,097,700.00
3,273,600.00 39,772,900.00 21 ,21 6,800.00
4,1 88,700.00
3,273,600.00 39,772,900.00 19,01 6,800.00
269,000.00
311 ,800.00
428,000.00
198,000.00
281,000.00
380,000.00

ดา น/แผนงาน

ป 2559
-

ป 2560
-

468,000.00
175,500.00
292,500.00
-

ป 2561
-

969,000.00
-

ป 2563
-

15,838,000
-

-

-

-

184,000.00

184,000

-

-

-

17,000.00

354,000
-

-

-

-

-

14,800,000

-

-

500,000
38,900,000
38,900,000

-

-

- 1 00.00%
- 100.00%
625,500
-8.78%
-

50,000
50,000
575,000
-

-

-

-

-

-

-

-

2,499,000.00
-

ประมาณการ
ยอดตาง
-

2,764,500.00
-

-

4,1 50,700.00
-

-

ป 2562
35,000

969,000.00

50,000.00
1,938,000.00
575,500.00
-

4,490,000.00
4,470,000.00
20,000.00
7,375,000.00 15,796,300.00
38,000.00

-
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จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ตั้งพื้น จํานวน
10 เครื่อง
ครุภัณ ฑการเกษตร (รวม)
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน แบบสะพายไหล
จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยชนิดสะพายหลัง
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 6 เครื่อง
จัดซอเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงลม จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนยาชนิดพนละออง (ULV) ขนาด
ใหญติดตั้งบนรถยนต
จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรียระบบเติมอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องยอยปุยอินทรีย จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑโรงงาน (รวม)
จัดซื้อเครื่องบีบอัดขยะมูลฝอยแนวนอนแบบ
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑกอสราง (รวม)
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 5 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

-

-

-

485,000.00
814,000.00

-

-

-

1,079,300.00

3,300,000.00

2,430,000.00

1,375,000.00

-

ป 2562
50,500
575,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง
0.00%
-

ป 2563
575,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,980,000.00

-

-

-

-

-

-

4,900,000.00

-

-

-

6,000,000.00
-

6,500,000.00
-

-

-

-

27,100.00
16,000.00

19,000.00
19,000.00
9,000.00
-

38,000 42.86%
38,000
- 100.00%
5,900
-

66,500
66,500
-

664,000.00
117,700.00
69,000.00
38,000.00
38,000.00
-

69,000.00
37,600.00
37,600.00
-

7,900.00

-

-

-

-

- 2/109 -

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 120ซีซี จํานวน 1
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิล้
แค็บ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ลอ
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบ
กระบะเททาย จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ขนาด 8,000
ลิตร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา จํานวน
คาดัดแปลงสภาพรถยนตหัวลากบรรทุกตูอัดขยะ
เปนรถเทรลเลอร
จัดซื้อรถดัมพเปอร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถสามลอเครื่องพว งแบบเททาย จํานวน 1
ครุภัณ ฑงานบานงานครัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 7 เครื่อง
ครุภัณ ฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
(30หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

ป 2559

ป 2560

ป 2561
9,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

3,200.00

-

-

-

26,600,000.00
26,600,000.00

-

909,000.00
909,000.00
909,000.00
2,486,370.42
2,098,370.42
383,083.72
367,883.72
15,200.00
187,1 88.1 0

3,441 ,571.09
2,51 1 ,571.09
863,677.81
863,677.81
199,423.82

-

-

2,200,000.00
2,200,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
19,461,323.39
7,555,715.08
5,1 97,323.39 4,497,81 5.08
2,678,695.52
71 6,757.76
1,447,888.52
547,075.06
1,230,807.00

169,682.70

221,034.95

513,230.09

ป 2562

ประมาณการ
ยอดตาง
-

5,900

ป 2563
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,373,250
7,579,500
36,000
36,000
3,635,000
635,000
-

22.47%
-30.69%
0.00%
0.00%
-26.00%
0.00%
-

5,799,500
36,000
36,000
2,885,000
635,000
-

3,000,000

-33.33%

2,250,000

278,500 -1 2.07%

248,500

10,799,500
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง
ครุภัณ ฑอื่น (รวม)
จัดซื้อเครื่องกําจัดขยะติดเชื้อระบบอัตโนมัติชนิด
บดและฆาเชื้อในเครื่องเดียวกันพรอมเครื่องอัด
ขยะ จํานวน 1 ชุด
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
คา อาคารตางๆ
โครงการซอมแซมและปรับปรุงลานขนถายขยะ
โครงการกอสรางอาคารจัดเก็บและแยกขยะชิ้น
โครงการกอสรางโรงผลิตปุยหมัก
งานบํา บัด น้ํา เสีย (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คา ตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คา ใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม
เขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
วัสดุ (รวม)

จายจริง
ป 2558

ดา น/แผนงาน

99,000.00
-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
33,016.80
18,373.25
1,990.00
2,703.00
2,953.00
9,726.00
129,990.02
129,908.70
3,900.00
3,998.00
14,100.00
19,800.00
50,000.00
1,448,469.46
2,297,592.92
1,428,580.51
2,269,172.44
19,888.95
28,420.48
930,000.00 14,264,000.00
-

930,000.00
-

14,264,000.00
924,000.00

ป 2561
60,617.10
2,500.00
2,848.00
420,570.99
3,900.00
3,998.00
18,796.00
3,267,827.23
3,248,717.03
19,110.20
3,057,900.00
57,900.00
57,900.00
57,900.00
-

3,000,000.00
3,000,000.00

ป 2562
50,000
50,000
3,000
10,000
130,000
4,000
2,500
4,000
25,000
3,630,000
3,600,000
30,000
793,750
793,750
793,750
499,750
157,000
137,000
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
-25.00%
-66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-38.02%
-38.46%
0.00%
84.13%
-

ป 2563
40,000
30,000
3,000
10,000
130,000
4,000
2,500
4,000
25,000
2,630,000
2,600,000
30,000
5,000,000
-

1 00.00%
-

5,000,000
-
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วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิว เตอร
วัสดุสํารวจ
คา สาธารณูป โภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
งบลงทุน (รวม)
คา ครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1
ครุภัณ ฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องบมบีโอดีพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องทําน้ํากลั่นบริสุทธิ์ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูอบลมรอน จํานวน 1 เครื่อง
คา บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ ฑ
(รายจายเพื่อซอมแซมบํา รุงรักษา
โครงสรา งของครุภัณ ฑขนาดใหญ ซึ่งไม
รวมถึงคา ซอ มบํา รุงตามปกติหรือ คา ซอ ม
คา ที่ด ินและสิ่งกอ สราง (รวม)
คา กอ สรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)

ป 2558
19,994.70
2,000.00
2,898.00
9,994.62
129,527.78
3,900.00
3,998.00
14,875.00
1,528,098.60
1,509,557.64
18,540.96
388,000.00
289,000.00
289,000.00

ดา น/แผนงาน
โครงการกอสรางประตูน้ําสถานีสูบน้ําเสียที่ 5
ถนนระแกง
โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย บริเวณ
รองกระแจะ
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนชัยภูมิ
ซอย 1
คา บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ด ินและ
โครงการดูดฉีดลางทอระบายน้ําและทอรวบรวม
น้ําเสียฝงตะวันตก

จายจริง
ป 2558

ป 2559
-

-

-

-

-

-

99,000.00
-

930,000.00
-

ป 2560
329,000.00
-

ป 2561

ป 2562
-

3,000,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง
-

ป 2563
-

-

-

-

595,000.00

-

-

-

-

13,340,000.00
-

-

-

1 00.00%
100.00%

5,000,000
5,000,000
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ดาน/แผนงาน

โครงการพัฒนาการมีสว นรวมและการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน
โครงการดําเนินการตามภารกิจถายโอนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการสงเสริมอาชีพองคกรชุมชนแขวงนครพิงค
โครงการสงเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ
โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย
โครงการสงเสริมอาชีพองคกรชุมชนแขวงศรีวิชัย

ป 2558
2,168,289.83
2,168,289.83

ป 2559
2,507,651.82
2,507,651.82

ป 2560
2,889,544.98
2,889,544.98

ป 2561
2,282,238.62
2,282,238.62

ป 2562
4,975,600
4,975,600

1,491,499.83
103,780.00
103,780.00

1,548,471.82
58,260.00
58,260.00

2,534,744.98
60,180.00
60,180.00

1,972,368.62
71,500.00
71,500.00

3,471,900
135,000
135,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-83.40%
-83.40%
-35.94%
0.00%
0.00%

1,378,559.00
1,378,559.00

1,484,194.00
1,484,194.00

2,468,070.62
2,468,070.62

1,893,925.00
573,600.00
1,170,325.00

3,322,900
582,000
2,740,900

-54.19%
0.00%
-74.25%

2,155,000
582,000
1,573,000

70,500.00
44,411.00
38,121.00
269,882.00
34,150.00
401,800.00
81,400.00

79,380.00
70,000.00
332,166.00
240,580.00
-

82,758.00
500,408.00
69,850.00
290,490.00
436,600.00
420,800.00
99,000.00

84,001.00
4,240.00
112,700.00
288,903.00
110,400.00

136,000
90,000
184,000
423,000
622,900
435,000
140,000

0.00%
0.00%
0.00%
-16.67%

136,000
184,000
423,000
120,000

301,666.00
-

607,814.00
-

356,947.00
-

302,542.00
-

400,000
20,000

0.00%
0.00%

400,000
20,000

68,115.00
68,514.00
-

54,578.00
99,676.00
-

59,701.00
58,293.00
93,223.62
-

69,590.00
53,084.00
96,505.00
48,360.00

70,000
70,000
100,000
50,000

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

70,000
70,000
100,000
50,000

ป 2563
2,713,000
2,713,000
2,554,000
135,000
135,000
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5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (รวม)
งานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐาน
โครงการสํารวจ จัดเก็บขอมูลพื้นฐานและบันทึกขอมูลเขาสูโปรแกรม
โครงการพัฒนาองคกรชุมชน
โครงการบานมั่นคงเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม

จายจริง

ดาน/แผนงาน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จายจริง
ป 2558

ป 2559
-

-

-

-

-

-

9,160.83
1,643.12
7,517.71
18,100.00
18,100.00

งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)

658,690.00
658,690.00
-

6,017.82
489.13
5,528.69
-

354,800.00
354,800.00
29,400.00
21,000.00
8,400.00
-

-

20,000.00
8,400.00

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซือ้ รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซือ้ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน

-

38,000.00
38,000.00
-

627,900.00
-

-

959,180.00
379,180.00
73,480.00
27,900.00
12,480.00
4,700.00
-

จัดซือ้ เกาอี้สวิงหลัง จํานวน 4 ตัว
จัดซือ้ เกาอี้พลาสติก จํานวน 100 ตัว
จัดซือ้ เกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว
จัดซือ้ โตะโฟเมกา จํานวน 6 ตัว

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซือ้ ชุดระบบเสียงหองประชุมสํานักงาน แขวงนครพิงค จํานวน 1 ชุด

6,494.36
1,008.47
5,485.89

149,400.00
-

305,400.00
-

ป 2561
150,000.00
6,943.62
2,107.22
4,836.40
309,870.00
107,870.00
-

ป 2562
14,000
7,000
7,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-

ป 2563
250,000
250,000
14,000
7,000
7,000
-

-

1,503,700
1,503,700
19,800
11,000
-

-845.72%
-845.72%
56.00%
100.00%
100.00%

-

8,800
-

-

-

-

1,328,800
40,800
1,288,000

-

-

118,300
66,100

-211.32%
-

6,990.00
-

159,000
159,000
45,000
24,000
21,000

38,000
-
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งบเงินอุดหนุน (รวม)
เงินอุดหนุนเอกชน

ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซือ้ เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขาตั้งพื้น จํานวน 4 เครื่อง
จัดซือ้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 5 ตู
จัดซือ้ ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู
จัดซือ้ พัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิว้ จํานวน 6 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

ป 2560

ดาน/แผนงาน
จัดซือ้ ชุดระบบเสียงหองประชุมสํานักงาน แขวงกาวิละ จํานวน 1 ชุด
จัดซือ้ เครื่องเสียงตามสายพรอมอุปกรณและติดตั้งในชุมชน จํานวน 2 ชุด
จัดซือ้ อุปกรณเครื่องเสียงตามสายพรอมติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ป 2560

73,000.00
547,900.00

149,400.00

292,500.00

7,000.00
-

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซือ้ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล DSLR จํานวน 1 กลอง
จัดซือ้ กลองบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหวระยะไกล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ
จัดซือ้ จอรับภาพโปรเจคเตอร จํานวน 1 จอ

9,500.00
9,500.00

62,400.00
23,500.00
38,900.00
-

21,290.00
15,000.00
-

55,900.00
46,000.00
9,900.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด
จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 ชุด
จัดซือ้ คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสําหรับงาน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ ขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซือ้ อุปกรณเลเซอรพอยเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)

4,300.00
1,990.00
-

-

580,000.00

-

ป 2562
52,200
-

12,900.00

6,990.00
-

-

100.00%
-

20,000.00
20,000.00
-

24,990.00
24,990.00

-

-

-

ป 2563
38,000
-

-

75,890.00
29,000.00
7,900.00
-

36,800
16,000
-

51.58%
100.00%
100.00%
-

-

15,600.00
3,490.00
17,400.00
2,500.00

15,800
5,000

-

-

-

202,000.00

-

-

-

76,000
60,000
16,000
-
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จัดซือ้ เครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ เครื่องขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซือ้ ตูลําโพงชวยสอนพรอมไมค จํานวน 1 ชุด
จัดซือ้ ตูลําโพงเคลื่อนที่อเนกประสงคแบบลอลากจูง จํานวน 1 ชุด

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ดาน/แผนงาน
คาอาคารตางๆ (รวม)
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคภายในแขวงศรีวิชัย
โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคชุมชนลอยเคราะห

ป 2558
-

จายจริง
ป 2559
ป 2560
580,000.00
580,000.00
-

ป 2561
202,000.00
202,000.00
-

ป 2562
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2563
-
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ดาน/แผนงาน

ป 2558
35,383,813.52
32,033,497.77

ป 2559
27,663,695.31
24,034,441.78

ป 2560
41,044,954.32
36,854,931.95

ป 2561
41,287,052.14
37,044,692.67

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง(%)
54,336,900
-97.29%
########## # -117.41%

95,160.00
95,160.00
95,160.00
25,392,717.77
21,650.00
21,650.00
15,665,604.81
2,970,175.83
12,695,428.98

23,083,041.78
29,520.00
29,520.00
20,013,590.37
2,777,554.12
17,236,036.25

19,633,931.95
24,150.00
24,150.00
16,236,591.35
3,219,770.00
13,016,821.35

29,448,743.67
22,050.00
22,050.00
24,956,744.96
2,745,021.01
22,211,723.95

42,265,500
45,000
45,000
38,705,500
3,720,500
34,985,000

-106.63%
-50.00%
-50.00%
-117.26%
-22.79%
-136.62%

20,455,000
30,000
30,000
17,815,000
3,030,000
14,785,000

249,995.00
100,000.00
2,695,542.00

250,000.00
76,000.00
2,899,614.00

747,700.00
99,999.00
2,899,999.60

715,200.00
100,000.00
4,729,083.00

300,000
100,000
2,625,000

0.00%
0.00%
0.00%

300,000
100,000
2,625,000

79,995.00

90,960.00

93,981.00

100,000.00

100,000

0.00%

100,000

100,000.00

199,960.00

200,000.00

200,000.00

200,000

0.00%

200,000

60,000.00

39,975.00

36,400.00

57,970.00

60,000

0.00%

60,000

50,000.00
-

80,000.00

79,324.00

77,832.00

-

-

80,000

0.00%

ป 2563
27,541,430
22,871,830

80,000
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6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รวม)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
คาตอบแทนพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการวันเยาวชนแหงชาติ
โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยเยาวชน-ประชาชนสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดู
รอน
โครงการจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสและเด็กเรรอ น
ในเขตเทศบาล
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้นใหกับเด็กดอยโอกาสและ
เด็กเรรอ นในเขตเทศบาล
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น

จายจริง

ดาน/แผนงาน
โครงการกิจกรรมหองสมุดศาลาแดง
โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
โครงการจัดงานวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเวียงเจียงใหม

จายจริง
ป 2558
99,500.00
4,310,801.00
226,500.00
44,550.00
4,329,245.98
39,300.00
-

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นเมืองเชียงใหมเกมส
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมโอเพน
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน

-

149,800.00
-

ป 2561
58,935.00
4,374,796.00
272,589.45
49,640.00
4,428,770.97
89,050.00

ป 2562
70,000
5,000,000
300,000
50,000
5,000,000
100,000

-

137,078.00
-

50,000
300,000
100,000
20,000,000

0.00%
0.00%
-

ป 2560
69,700.00
3,863,849.65
273,839.45
40,000.00
3,921,504.65
52,250.00

-

-

-

3,983,691.03

-

-

-

-

-

99,590.00
2,189,234.50

-

100.00%
-

-

-

200,000
150,000
200,000

0.00%
0.00%
-

200,000.00
-

100,000.00
199,940.00
148,465.00
-

349,342.00
148,932.00
140,000.00

199,600.00
148,664.00
200,000.00

ป 2563
70,000
5,000,000
300,000
50,000
5,000,000
100,000
50,000
300,000
100,000
-

200,000
150,000
-
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โครงการจัดงานวันออกพรรษา
โครงการจัดงานประเพณีทําบุญเมือง
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฯ
โครงการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเปนเจาภาพแขงขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 35 รอบ
ชิงชนะเลิศ ณ เทศบาลนครภูเก็ด

ป 2559
70,000.00
8,214,729.18
250,641.00
44,050.00
4,385,072.07
36,830.00

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ดาน/แผนงาน

ป 2558
110,000.00
8,376,107.00
159,662.00
249,290.00
149,765.00
439,559.00
139,950.00
4,985.00
40,000.00
18,696.00
7,174,200.00
1,329,355.96
1,289,043.48
27,222.40
4,808.28
8,281.80
390,000.00
390,000.00
6,155,620.00
937,620.00
258,000.00

ป 2559

ป 2560
-

1,764,393.00
127,002.00
389,500.00
149,566.00
150,000.00
47,400.00
574,980.00
1,625.00
40,000.00
26,120.00
23,200.00
235,000.00
1,275,538.41
1,232,019.72
25,691.24
8,102.70
9,724.75
350,000.00
350,000.00
601,400.00
74,000.00
74,000.00

ป 2561
-

2,188,170.00
191,394.00
197,655.00
248,040.00
747,016.00
145,920.00
497,550.00
4,605.00
40,000.00
28,240.00
39,000.00
48,750.00
1,185,020.60
1,142,359.69
24,110.85
8,604.41
9,945.65
17,221,000.00
5,940,750.00
368,500.00

ป 2562
-

3,166,517.53
427,730.00
393,985.00
439,489.00
637,160.53
598,630.00
2,980.00
609,295.00
34,050.00
23,198.00
1,303,431.18
1,245,339.06
36,321.35
11,825.12
9,945.65
7,595,949.00
266,015.00
100,015.00

2,060,000
240,000
150,000
200,000
200,000
150,000
10,000
500,000
50,000
35,000
25,000
500,000
1,455,000
1,400,000
30,000
15,000
10,000
7,459,200
686,500
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-79.91%
-20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-233.33%
0.00%
0.00%
0.68%
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
-208.64%
55.77%
-

ป 2563
1,145,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
10,000
150,000
50,000
35,000
1,465,000
1,400,000
30,000
15,000
20,000
2,416,830
1,552,030
-
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โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
วัสดุสนาม
วัสดุอื่น
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบเงินอุดหนุน (รวม)
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)

จายจริง

ดาน/แผนงาน

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ จํานวน 1 เครื่อง

ป 2558

ป 2559
-

64,680.00
-

74,000.00
-

ป 2560
10,000.00
168,500.00
60,000.00
78,000.00
36,000.00
16,000.00
-

12,120.00
3,920.00
91,500.00
28,700.00
9,400.00
4,180.00
33,950.00
9,550.00
87,020.00

-

1,781,550.00
1,781,550.00
206,000.00

26,000.00
-

-

26,000.00
180,000.00

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

-

90,000.00

-

-

-

4,485.00
4,300.00
1,230.00
46,000.00
46,000.00
-

-

-

-

-

-

-

ป 2561

ป 2562

ป 2563
-
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จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อนและที่พัก
แขนพนักพิงทรงต่ํา จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อพัดลมไอน้ํา ขนาด 93 ลิตร จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อชุดมานั่งสนามขนาดกลาง จํานวน 20 ชุด
จัดซื้อเตนทผาใบ จํานวน 3 หลัง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 20 ตัว
จัดซื้อโพเดียม จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อถังเก็บน้ําขนาด 1,000 ลิตร พรอมติดตั้ง จํานวน 2
ชุด
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้หมุน จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้หมุน จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชั้นหนังสือแบบวางสองดาน 6 ชัน้ จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อชั้นหนังสือแบบวางหนึ่งดาน 3 ชัน้ จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อชั้นโชวปกแบบไม จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะสี่เหลี่ยมพรอมเกาอี้ไมมลี อ จํานวน 5 ชุด
จัดซื้อเกาอี้พักผอน จํานวน 10 ตัว
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑยการเกษตร (รวม)
จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑงานบานงานครัว (รวม)

จายจริง

ดาน/แผนงาน

ป 2558
5,900.00
4,600.00
26,400.00
24,120.00
525,000.00
-

-

790,300.00
495,000.00

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
-

-

295,300.00

-

-

-

ป 2559

ป 2560

ป 2561

525,000.00
-

-

67,600.00
-

-

1,832,000.00
382,000.00
1,450,000.00
112,400.00
66,000.00

-

21,000.00

-

-

ป 2562

120,000.00
120,000.00
-

ป 2563
8,030
-

35,400
35,400

100.00%
-

8,030
-

559,800
500,000
59,800
91,300
44,000

62.68%
100.00%
-107.50%
0.00%

1,500,000
1,500,000
44,000
44,000

-

-

-
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จัดซื้อผามานปรับแสงขนาด 274x190 ซม. จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อผามานปรับแสงขนาด 274x150 ซม. จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อผามานปรับแสงขนาด 274x200 ซม. จํานวน 4 ชุด
จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ จํานวน 9 ชุด
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพรอมติดตั้งภายในสนามฟุตบอล 1
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพรอมติดตั้งภายในโรงยิม 3 สนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 32 จุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 2
เครื่อง
ครุภัณฑกีฬา (รวม)
จัดซื้อกลองอลูมิเนียมขอบลูวิ่งกีฬา จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะปงปองพรอมเน็ต จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเบาะรองรับการกระโดดสูง จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 17 รายการ
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม จํานวน 13 รายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง

ดาน/แผนงาน

* คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)

ป 2558
60,000.00
7,600.00

ป 2559

ป 2560
-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

-

ป 2561
-

15,800.00

ป 2562

ป 2563
-

-

-

-

-

9,000

-

-

-

-

-

-

17,000

-

-

-

-

-

-

21,300

-

-

-

-

-

-

5,218,000.00
-

527,400.00
-

9,600.00
850,000.00
850,000.00
11,280,250.00
-

7,329,934.00
4,338,900.00
2,600,000.00

6,772,700
5,449,700
-

-683.15%
-

864,800
-

-

-

-

1,060,000.00

-

-

-

-

-

-

678,900.00
-

2,449,700

-

-

-

-

-

3,000,000

-

-

-

-

1,323,000

-

-

3,322,350.00

2,991,034.00
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑอื่น (รวม)
จัดซื้อรถโรยปูนชนิดน้ํา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเด็กเลนภายในสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม
คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง (รวม)
* คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (รวม)
โครงการปรับปรุงอัฒจันทรไมมีหลังคาสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกภายในสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงแทงคน้ําสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง 50 เมตร และถมดิน
แนวกันกระสุนระยะยิง 50 เมตร บริเวณสนามยิงปน
โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม

จายจริง

ดาน/แผนงาน

ป 2558

ป 2559
-

5,218,000.00
403,000.00
487,000.00
238,000.00
4,090,000.00
3,350,315.75
1,373,776.24
1,373,776.24
1,121,482.00
7,153.24

ป 2560
-

527,400.00
445,900.00
81,500.00
3,629,253.53
1,515,366.00
1,515,366.00
1,237,306.00
10,500.00

3,322,350.00
7,957,900.00
1,140,000.00
6,218,900.00
599,000.00
4,190,022.37
1,609,467.00
1,609,467.00
1,317,240.00
330.00

ป 2561
1,450,000.00
1,129,734.00
411,300.00
4,242,359.47
1,776,180.00
1,776,180.00
1,385,100.00
-

ป 2562
1,323,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2563
-

-

100.00%
100.00%
100.00%

864,800
169,900
300,000

-

100.00%

394,900

1.23%
20.38%
20.38%
26.21%
-

4,669,600
1,783,800
1,783,800
1,384,300
-

4,612,200
1,420,300
1,420,300
1,021,500
-
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โครงการกอสรางทางระบายน้ําบริเวณโรงพลศึกษา 3
โครงการกอสรางทางระบายน้ําบริเวณสนามฟุตบอล 2
โครงการกอสรางรางระบายน้ําโรงพลศึกษา 2 และสนามยิง
ปน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงหองน้ําใกลสนามยิงปน
โครงการปรับปรุงพื้นยางลูวิ่งสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
* อาคารตาง ๆ (รวม)
โครงการปรับปรุงและซอมแซมหองสมุดศาลาแดง
โครงการปรับปรุงหองสมุดศาลาแดง
โครงการปรับปรุงสํานักงานศูนยเยาวชน-ประชาชนภายใน
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงรัว้ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการรื้อถอนหองน้ําเดิมและกอสรางหองน้ําใหม
โครงการกอสรางหองน้ําบริเวณหองสมุดศาลาแดง
โครงการกอสรางอาคารจอดรถสนามกีฬาเทศบาล
โครงการกอสรางพลับพลาที่ประทับสนามยิงปน
โครงการกอสรางปายสนามยิงปน
โครงการปรับปรุงโรงพลศึกษา 2
โครงการปรับปรุงพื้น รัว้ ตาขายสนามฟุตซอล
โครงการปรับปรุงและซอมแซมโรงพลศึกษา 3
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จายจริง

ดาน/แผนงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

ป 2558
226,534.00
18,607.00

ป 2559
231,560.00
36,000.00

ป 2560
253,414.00
38,483.00

ป 2561
343,080.00
48,000.00

ป 2562
350,800
48,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
1.16%
-7.62%

1,863,239.51
53,742.50
52,440.00
1,302.50
1,626,049.35
1,161,606.00
464,443.35

1,961,987.53
76,040.00
54,440.00
21,600.00
1,701,171.09
1,318,880.00
382,291.09

2,450,555.37
71,400.00
46,400.00
25,000.00
2,169,947.12
1,796,945.00
373,002.12

2,435,779.47
67,800.00
42,800.00
25,000.00
2,134,997.81
1,513,364.00
621,633.81

3,110,400
129,800
100,000
29,800
2,698,000
398,000
2,300,000

-11.68%
0.00%
0.00%
0.00%
-13.96%
-8.27%
-15.00%

2,785,000
129,800
100,000
29,800
2,367,600
367,600
2,000,000

328,578.35
70,300.00

382,291.09
-

373,002.12
-

321,633.81
-

500,000
1,000,000
500,000
100,000

0.00%
-100.00%
0.00%
0.00%

500,000
500,000
500,000
100,000

-

-

100,000
100,000

0.00%
0.00%

-

-

235,000
100,000
2,500
30,000

2.08%
0.00%
50.00%
0.00%

65,565.00

-

-

-

-

-

-

-

-

159,239.85
98,963.85
2,450.00
18,966.00

161,209.20
77,502.20
2,495.00
19,982.00

183,129.30
85,989.30
2,500.00
19,608.00

300,000.00
206,604.00
93,968.00
2,499.00
19,008.00

ป 2563
354,900
44,600

100,000
300,000
240,000
100,000
5,000
30,000
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งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม
โครงการเชียงใหมคาทดาวน
โครงการถนนคนเดิน(ถนนวัวลายและถนนราชดําเนิน)
โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปนุ (เทศบาลรํา
วงบงโอโดริ)
โครงการอบรมภาษาตางประเทศขั้นพื้นฐาน เตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการประชาสัมพันธปนจักรยานแอวเมืองเกา
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายกระตุน
เศรษฐกิจ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว

จายจริง

ดาน/แผนงาน

ป 2559
2,500.00
2,430.00
16,800.00
39,500.00
23,567.24
7,425.37
10,460.17
5,681.70
151,900.00
151,900.00
56,000.00
-

ป 2560
2,480.00
9,903.00
15,000.00
47,649.00
26,078.95
5,286.34
7,679.94
13,112.67
130,000.00
130,000.00
130,000.00
-

ป 2561
2,500.00
24,930.00
14,400.00
49,299.00
26,377.66
3,252.80
9,000.86
14,124.00
30,400.00
30,400.00
30,400.00
-

ป 2562
2,500
25,000
20,000
50,000
5,000
47,600
12,000
20,000
15,600
81,500
81,500
81,500
56,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19.15%
19.15%
-

-

20,000.00
36,000.00
-

130,000.00
-

10,400.00
20,000.00
-

17,500
8,000
-

100.00%
100.00%

40,800
40,800

-

59,900.00
-

100.00%
100.00%

60,000
60,000

ป 2558
38,860.00
24,207.81
7,305.00
9,327.21
7,575.60
113,300.00
113,300.00
-

-

-

-

ป 2563
5,000
25,000
20,000
50,000
5,000
47,600
12,000
20,000
15,600
100,800
100,800
-
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วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติดผนัง จํานวน 2
เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อผนังกั้นหองสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะประชุมทรงโคง 16 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 16 ตัว
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อลําโพงเสียงตามสาย จํานวน 30 ตัว

จายจริง

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ
ติดตั้งบริเวณอาคารสํานักงานการทองเที่ยว เทศบาลนคร
เชียงใหม

จายจริง
ป 2558
-

ป 2559
59,900.00

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

-

-

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563
-

29,500.00
29,500.00

ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง

83,800.00
44,000.00

-

-

-

-

-

-

39,800.00

-

-

-

-

-

-

36,000.00
24,000.00
12,000.00
-
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ
จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง

ดาน/แผนงาน
ดานเศรษฐกิจ (รวม)
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว

จายจริง
ป 2559
ป 2560
92,289,389.24
96,278,721.40
92,289,389.24
96,278,721.40
22,470,901.90
12,307,901.00
8,883,431.00
8,883,431.00
6,572,670.00
554,826.00
543,600.00
466,520.00
650,220.00
95,595.00

10,099,980.00
10,099,980.00
7,811,700.00
543,600.00
543,600.00
498,360.00
618,120.00
84,600.00

10,442,820.00
10,442,820.00
8,248,740.00
543,600.00
543,600.00
520,560.00
522,360.00
63,960.00

9,709,200
9,709,200
7,687,700
446,100
424,800
556,700
547,400
46,500

642,763.53
200,169.00
36,000.00
164,169.00

655,470.90
149,290.00
149,290.00

518,441.00
142,300.00
142,300.00

710,951.90
114,800.00
114,800.00

875,800
94,800
9,000
85,800

-11.45%
-10.49%
0.00%

785,800
85,800
85,800

292,767.32
535.82
260,292.00

405,550.46
384,403.25

267,014.80
206,089.00

493,621.70
490,391.70

621,000
1,000
420,000

-10.89%
0.00%
-10.82%

560,000
1,000
379,000

260,292.00
31,939.50

384,403.25
21,147.21

206,089.00
60,925.80

490,391.70
3,230.00

420,000
200,000

-10.82%
-11.11%

379,000
180,000

149,827.21
77,268.35
4,900.00
14,258.86

100,630.44
50,795.05
4,955.00
14,970.39

109,126.20
59,962.20
4,900.00
14,764.00

102,530.20
54,732.20
4,975.00
14,508.00

160,000
60,000
5,000
15,000

-14.29%
0.00%
0.00%
0.00%

140,000
60,000
5,000
15,000

ป 2561
103,745,582.03
103,745,582.03
11,187,571.90

ป 2562
108,927,700
108,927,700
10,585,000

ป 2563
199,312,170
199,312,170
10,689,600
9,903,800
9,903,800
8,105,900
306,000
306,000
584,700
560,800
40,400
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งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร

8,017,305.70
8,017,305.70
6,122,820.00
361,596.00
357,600.00
429,180.00
685,903.70
60,206.00

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
45.35%
45.35%
0.98%
1.96%
1.96%
5.16%
-45.78%
-38.82%
4.79%
2.39%
-15.10%

ป 2558
99,162,305.81
99,162,305.81
20,060,069.23

ดาน/แผนงาน
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุคอมพิวเตอร
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอีข้ าเหล็กกลม จํานวน 20 ตัว
จัดซื้อเกาอีห้ มุนแบบหุมหนังมีลอเลื่อนและที่พักแขน พนักพิง
ทรงต่ํา จํานวน 1 ตัว

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (รวม)
งบบุคลากร (รวม)
เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง

11,400,000.00
11,400,000.00
11,400,000.00
11,400,000.00
-

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562
50,000
30,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-66.67%
0.00%

ป 2563
30,000
30,000

29,910.00

29,500.00

28,315.00

12,932,000.00
12,932,000.00
6,000.00
4,300.00

1,689,480
1,689,480.00
-

33,800
33,800.00
33,800.00
-

-

-

-

33,800.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,700.00

-

12,900,000.00
12,900,000.00

-

-

1,689,480.00
1,437,480.00
252,000.00

79,102,236.58

26,000.00
15,500.00
7,600.00
2,900.00
69,818,487.34

83,970,820.40

92,558,010.13

98,342,700

18,094,057.83
18,094,057.83
14,083,279.00
366,396.00
320,400.00
426,360.00
2,691,402.49

19,135,497.00
19,135,497.00
15,407,832.00
258,632.00
196,700.00
441,160.00
2,515,225.00

19,569,947.00
19,569,947.00
15,557,783.00
283,505.00
312,277.00
242,400.00
2,857,358.00

20,273,859.33
20,273,859.33
16,044,885.33
237,820.00
277,600.00
252,900.00
3,150,035.00

20,091,000
20,091,000
15,846,800
225,100
266,400
269,000
3,282,500

47.86%
14.16%
14.16%
15.86%
-3.07%
0.00%
4.88%
8.96%

188,622,570
23,404,200
23,404,200
18,834,100
218,400
266,400
282,800
3,605,400
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถโดยสารประจําทาง ขนาดไมนอยกวา 20 ที่นั่ง จํานวน
6 คัน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อติดตั้งระบบ CCTV รถโดยสารประจําทาง
จัดซื้อติดตั้งระบบ GPS รถโดยสารประจําทาง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพMultifunctionแบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2558
29,800.00
23,600.00

ดาน/แผนงาน

จายจริง

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง(%)
201,200
-2.08%

ป 2559
315,948.00

ป 2560
316,624.00

ป 2561
310,619.00

7,668,687.75
387,371.50
91,200.00
168,000.00
128,171.50

9,807,011.96
417,135.00
139,600.00
168,000.00
109,535.00

17,399,173.40
652,786.00
379,320.00
132,741.00
140,725.00

15,480,571.80
555,170.00
300,020.00
90,000.00
165,150.00

11,108,700
402,200
103,600
90,000
208,600

-18.85%
41.80%
66.96%
37.50%
10.66%

9,346,770
691,100
313,600
144,000
233,500

1,420,688.22
152,300.00
-

3,762,670.75
130,290.00
-

8,532,608.84
302,990.00
-

7,384,182.09
790,858.78
-

4,078,000
983,000
-

-36.52%
-127.46%
-

2,987,170
432,170
-

1,268,388.22

3,632,380.75

8,229,618.84

6,593,323.31

3,095,000

-21.14%

2,555,000

วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร

2,448,603.67
317,303.05
3,687.00
7,425.00
1,954,326.62
3,234.00
162,628.00

2,041,354.30
229,733.75
299,994.00
7,443.00
1,374,021.78
9,855.77
120,306.00

4,886,173.12
336,144.35
793,513.00
6,370.00
3,172,981.07
154,758.70
33,836.00
204,336.00
184,234.00

3,576,632.16
331,709.80
145,757.50
17,320.00
2,440,156.86
355,935.00
97,500.00
2,000.00
9,900.00
176,353.00

2,059,500
335,000
254,000
20,000
1,004,500
250,000
5,000
14,000
11,000
166,000

-8.42%
-6.35%
-37.30%
31.03%
0.00%
-23.76%
0.00%
-16.67%
0.00%
-22.06%

1,899,500
315,000
185,000
29,000
1,004,500
202,000
5,000
12,000
11,000
136,000

คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

3,412,024.36
3,408,077.66
3,946.70
-

3,585,851.91
3,583,540.71
2,311.20
-

3,327,605.44
3,325,294.24
2,311.20
-

3,964,587.55
3,959,905.23
4,682.32
-

4,569,000
4,500,000
45,000
24,000

-21.23%
-21.62%
0.00%
0.00%

3,769,000
3,700,000
45,000
24,000

2,424,000.00

10,483,824.38

งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
(3) รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

งบรายจายอื่น (รวม)

-

-

-

-

ป 2563
197,100

-
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ป 2558
206,220.34

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

ดาน/แผนงาน
คาชดใชที่ดิน อ.อ.ป.
คาชดใชคาเสียหายตามคําสั่งศาล
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น จํานวน 33 ชั้น
จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 2 ตัว

จายจริง
ป 2558
2,424,000.00
-

ป 2559
10,483,824.38

ป 2560

50,915,491.00
817,131.00
-

30,392,154.00
726,600.00
125,900.00
14,400.00

ป 2561
-

47,001,700.00
5,272,200.00
7,700.00
-

ป 2562
-

67,143,000
8,769,000
-

ป 2563
-

-

56.92%
-616.07%
-

-

-

-

-

3,500.00

-

-

-

-

155,871,600
1,224,600
-

4,200.00

-

-

-

-

-

-

11,800.00

จัดซื้อเกาอีบ้ ุนวมไมมีลอเลื่อนและที่พักแขน จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 87x40x87
ซม. จํานวน 1 ตู

-

2,500.00
7,000.00

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปด ขนาด
91x45x183 ซม. จํานวน 1 ตู

-

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานกระจก ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 ตู

-

7,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อตูไมเก็บแบบแปลนและเอกสารการยื่นขออนุญาต ขนาด
0.80x2.20x0.80 เมตร จํานวน 3 ตู

-

59,400.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อตูไมเก็บแบบแปลนและเอกสารการยื่นขออนุญาต ขนาด
0.50x1.70x1.00 เมตร จํานวน 2 ตู

-

23,800.00

-

-

-

-

-

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

-

-

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1
คัน
จัดซื้อเรือพอนทูนเหล็กบรรทุกรถขุดไฮดรอลิคแขนยาวพิเศษ
จํานวน 1 คัน

-

-

-

-

-

-

3,283,000.00
-

3,960,000.00
-

4,869,000
814,000

-450.79%
6.22%

884,000
868,000

-

575,000

-

-

-

3,480,000

-

-
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จัดซื้อเกาอีท้ ํางานแบบหุมดวยหนังมีลอเลื่อนและที่พักแขน
จํานวน 4 ตัว

-

-

56,803,579.00
5,794,451.00
429,000.00
429,000.00
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

-

-

100.00%

1,195,000.00
-

-

-

-

-

-

1,195,000.00

-

-

-

-

-

490,000.00
490,000.00

-

3,900,000
-

-

-

-

3,900,000

ป 2559

ป 2560

จัดซื้อรถเทเลอร ขนาดไมนอยกวา 180 แรงมา 2 เพลา
จํานวน 1 คัน

-

-

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ตัน 6 ลอแบบบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค จํานวน 1 คัน
จัดซื้อหลังคารถบรรทุก หลังคาอลูมิเนียม จํานวน 1 หลัง
ครุภัณฑการเกษตร (รวม)
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขงเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้วพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

-

-

-

23,000.00
-

8,500.00
3,000.00
5,500.00
97,200.00
48,000.00
-

3,283,000.00
-

257,500.00
100,000.00
32,000.00
44,000.00
58,000.00

58,000.00
58,000.00
-

ป 2562

-

ป 2563
16,000

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
-

249,000
249,000
91,600
-

-

100.00%

60,000
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ติดตั้งระบบสูบน้ําถนนอนุบาล พรอมติดตั้งตูควบคุมระบบ
ไฟฟา จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑกอสราง (รวม)
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฮดรอลิคและชุดตนกําเนิด จํานวน
1 ชุด
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑสํารวจ (รวม)
จัดซื้อกลองสํารวจประมวลผล จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อไมสตาฟอลูมเิ นียมแบบชัก ขนาด 3 เมตร จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อไมสตาฟอลูมเิ นียมแบบพับ ขนาด 4 เมตร จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑคอมพิวเตอร (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
จัดทําโปรแกรมวางระบบการยื่นขออนุญาตกอสราง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 3 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด

-

ป 2561
3,960,000.00

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว
จํานวน 2 จอ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภท
ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุด

* คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)
โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําถนนศรีปงเมือง
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแกวนวรัฐ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขเกษม ซอย 4

23,000.00
-

จายจริง
ป 2559
19,800.00
22,800.00
6,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

794,131.00

495,000.00

50,098,360.00
48,801,000.00
4,000,000.00
3,011,000.00
560,000.00

29,665,554.00
26,253,654.00
-

ป 2560
8,500.00
8,600.00
6,400.00
-

39,000.00
39,000.00
-

41,729,500.00
41,729,500.00
-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

7,600

-

-

100.00%

24,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2561

ป 2562

1,347,451.00

51,009,128.00
36,686,928.00
-

58,374,000
58,374,000
-

62.25%
61.15%
-

ป 2563
-

154,647,000
150,247,000
-
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จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑสํารวจ (รวม)
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร จํานวน 5 เครื่อง
ครุภัณฑอื่น ๆ (รวม)
จัดซื้อเครื่องดูดสิ่งโสโครก จํานวน 1 เครื่อง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อ
ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)

ป 2558

ดาน/แผนงาน
โครงการขุดลอกลําเหมืองหวยแกว
โครงการขุดลอกลําเหมืองชุมชนเวียงทอง
โครงการขุดลอกลําคูไหว
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเชียงใหม-ลําพูน
ซอย 4

จายจริง
ป 2558
600,000.00
400,000.00
788,000.00

ป 2559

ป 2560
-

-

ป 2561
800,000.00
3,000,000.00
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2562

ป 2563
-

4,317,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนตนขาม 2
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนนันทา
ราม ซอย 5-5ก

8,060,000.00
6,271,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนภายในชุมชน
อินทรนุรักษ

2,592,000.00

-

-

-

-

-

-

577,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนหัสดิเสวี ซอย
8

2,380,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนสิงหราช ซอย
4

5,410,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนราชดําเนิน
ซอย 1

1,090,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมหาโชค (ตอ
ซอย 15 ผานหนาที่ทําการชุมชน)

2,850,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมรางระบาย
น้ํา ถนนศรีลานนา ซอย 4/3

480,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการขุดลอกลําเหมืองสายตางๆ ภายในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม

635,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหลัง
วัดทรายมูลพมา
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โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.เลียบลํา
เหมืองขางการเคหะหนองหอย

ดาน/แผนงาน
โครงการกอสรางแนวปองกันแมน้ําปงลนตลิ่งบริเวณชุมชน
หนองหอยตั้งแตรานอาหารเลอค็อกเดอรจนถึงสถานี
ตํารวจภูธรภาค 5
โครงการกอสรางแนวปองกันแมน้ําปงลนตลิ่งบริเวณเชิง
สะพานขัวเหล็กจนถึงหนาอนุสาวรียพระเจากาวิละ

จายจริง
ป 2558
2,480,000.00

2,300,000.00

-

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

-

-

-

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563
-

-

3,505,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนเมือง
สาตร ซอย 2 (มะลิ)

-

634,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนเมือง
สาตร
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนน
ภายในหมูบ านทิพยรัตนวิลลา

-

3,649,000.00

-

-

-

-

-

-

835,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปา
พราว ซอย 2 เชื่อม ซอย 3

-

384,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเจริญประเทศ ซอย 10
เชื่อมซอย 11

-

1,369,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนมูลเมือง ซอย 6

-

1,580,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนมูลเมือง ซอย 7

-

1,080,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนมูล
เมือง ซอย 9

-

1,090,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนน
ชางเผือก ซอย 2

-

187,000.00

-

-

-

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนสาม
ลาน ซอย 7

-

1,205,000.00

-

-

-

-

-
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนเจริญ
เมือง ซอย 6

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนน
กําแพงดิน

-

4,309,000.00

-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงตลิ่งลําเหมืองสาธารณะชุมชนเจดียปลอง
โครงการขุดลอกคลองแมขา
โครงการขุดลอกลําเหมืองแมหยวก
โครงการติดตั้งระบบเปด-ปดประตูน้ําดวยไฟฟาบริเวณคลอง
แมขาหลังโรงพยาบาลเซนปเตอร

-

800,000.00
1,015,000.00
638,000.00

-

-

-

-

โครงการติดตั้งระบบเปด-ปดประตูน้ําดวยไฟฟาบริเวณคลอง
แมขาหลังโรงพยาบาลลานนา

-

1,655,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนศรีปง
เมือง ซ.5 ชวงที่ 2

-

-

647,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแกวนวรัฐ
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนทางเขาสถานี
ขนสงอาเขต

-

-

2,900,000.00
1,417,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัวลาย (ชวงสี่แยกแอรพอรตสี่แยกสุสานหายยา)

-

-

3,450,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทิพยเนตร (ชวงแยกถนนชาง
หลอ-สี่แยกสุสานหายยา)

-

-

3,230,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนศิรินธร
ซอย 1

-

-

699,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสาม
ลาน ซอย 3

-

-

1,003,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกพรอมกอสรางระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานใหม

-

-

2,150,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฏรอุทิศ (ฝง
โรงแรมศิริปนนา)

-

-

875,000.00

-

-

-

-

ป 2558

ป 2560

ป 2561

1,000,000.00
-

ป 2562

ป 2563
-
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนราช
มรรคา ซอย 7

จายจริง
ป 2559
2,318,654.00

ดาน/แผนงาน

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

337,000.00

-

-

-

-

-

1,645,000.00

-

-

-

-

-

-

896,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนปาตัน
ซอย 7

-

-

890,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนฟาใหมประตูกอม
เขต 2

-

-

899,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในชุมชนอินทนิล (บริเวณ
สนามกอลฟพิมานทิพย)

-

-

313,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนสิโรรส ซอย 3

-

-

1,975,000.00

-

-

-

-

โครงการวางทอรอยสายไฟฟา โทรศัพทและสาธารณูปโภคใต
ดิน ถนนพระปกเกลา

-

-

14,759,000.00

-

-

-

-

โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
โครงการขุดลอกลําเหมืองเล็กทางดานขวาของชุมชนกําแพงงาม

-

-

555,000.00
95,000.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําพรอมฝารางระบายน้ําในชุมชน
ทาสะตอย

-

-

1,198,500.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนน 12
สิงหา ซอย 1

-

-

-

-

-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนกองทราย ซ.1
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกและปรับปรุงฝาราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา ซอย 1

-

-

ป 2560
526,000.00
270,000.00

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโชตนา 22
(ตั้งแตสี่แยกตลาดถึงลําเหมืองกาง)

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนระแกง ซอย 2

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนศรีจันดร ซอย 2

ป 2562

600,000.00

ป 2563
-
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-

ป 2561

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

619,500.00

-

-

-

-

294,000.00

-

-

-

-

-

2,376,068.00

-

-

-

-

-

-

4,252,860.00

-

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนโชตนา
ซอย 8

-

-

-

1,356,000.00

-

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนกูเตา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนโชตนา
ซอย 26

-

-

-

4,300,000.00
1,290,000.00

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนเมืองสาตร
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนเจริญประเทศ
ซอย 1

-

-

-

3,680,000.00
1,468,500.00

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนจุมพล
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกพรอมฝาบอพัก
ถนนธารทอง

-

-

-

3,000,000.00
980,000.00

-

-

-

โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนมหาโชค ซอย 12 ถึง
คลองแมขา

-

-

-

850,000.00

-

-

-

โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา ถนนธนุษยพงษ ซอย 1
โครงการกอสรางประตูน้ําคลองแมขาเขาลําเหมืองกาง
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนใน
หมูบ านระฆังนิเวศน

-

-

-

1,800,000.00
2,500,000.00
3,100,000.00

-

-

-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ป 2560

โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนมนตรีเชื่อมตอถนนบํารุง
ราษฏร ซอย 4

-

-

-

ป 2561
420,000.00

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนมูล
เมือง ซอย 1

-

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ซอยขางวัด
พวกเปย

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนศิริธร
ซอย 1

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนเทพารักษ

ป 2562

ป 2563
-
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โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหนาหอพักเพิ่มคํา
ถ.ลําพูน ซ.8

-

-

-

-

ประมาณการ
ป 2562
ยอดตาง(%)
515,000
-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนลําพูน
ซอย 5

-

-

-

-

1,597,000

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.บุญเรือง
ฤทธิ์ ซ.2

-

-

-

-

1,748,000

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.พัฒนา
ชางเผือก ซ.1

-

-

-

-

4,000,000

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.อุนอารี ซอย 5 เชื่อม ซอย 7
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและฝา
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.ทิพยเนตร ซ.2 เชื่อม ถ.วัวลาย ซ.6

-

-

-

-

462,000
1,220,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ซอยรอบวัด
ธาตุคํา

-

-

-

-

638,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.ใจแกว
ซ.6

-

-

-

-

2,178,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถ.พระปกเกลา
ซ.4ข

-

-

-

-

780,000

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.สนามกีฬา
ซ.2 เชื่อม ซ.3

-

-

-

-

3,254,000

-

-

โครงการกอสรางทางขามลําคูไหวชุมชนทิพยเนตร
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เจริญ
ราษฎร ซ.6

-

-

-

-

199,000
3,408,000

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.ศรีภูมิ ซ.
10

-

-

-

-

494,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถ.อนุบาล ซ.2
โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและ
ทางเดินเทา ถ.ลอยเคราะห (ตั้งแต ถ.คชสาร ถึง ถ.กําแพงดิน)

-

-

-

-

1,528,000
4,499,000

-

-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2563
-
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ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง (ชวงถนนราช
ดําเนินถึงถนนราชมรรคา)

-

-

-

-

ป 2562
3,859,000

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง (ชวงหนาวัด
ทรายมูลเมืองถึงถนนราชมรรคา)

-

-

-

-

3,607,000

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.ราชวงศ
ซ.2

-

-

-

-

1,099,000

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนทางเขา
ที่ทําการชุมชนปาหา

-

-

-

-

273,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีภูมิ
ซอย 1

-

-

-

-

2,432,000

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนวัวลาย ซอย 1

-

-

-

-

3,728,000

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เจริญประเทศ ซอย 2 เชื่อมตอ ซอย
4

-

-

-

-

1,159,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนระ
แกง ซอย 1

-

-

-

-

2,291,000

-

-

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแกวนวรัฐ ซอย 4 (ตอนปลาย)

-

-

-

-

555,000

-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนน
ชลประทาน

-

-

-

-

2,754,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล.ถนนทา
สะตอย ติดกําแพงคายกาวิละ (ตั้งแตทางโคงวัดทาสะตอยทะลุ
ไปถึงชุมชนทาสะตอย)

-

-

-

-

1,097,000

-

-

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนทาแพ ซ.2
โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา
คสล.ถนนสายหลักการเคหะเชียงใหม (ตั้งแตถนนใจแกวถึง
ถนนมหิดล)

-

-

-

-

100.00%
100.00%

-

1,444,000
8,100,000
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-

ป 2563

จายจริง
-

-

-

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนโสตศึกษา

-

-

-

-

-

100.00%

2,582,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนปาตัน ซ.4
โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณชุมชน
ทาสะตอย เขต 3

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%

1,953,000
590,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
พระปกเกลา ซ.6

-

-

-

-

-

100.00%

1,020,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมณีนพรัตน
ซ.2

-

-

-

-

-

100.00%

2,672,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนพระปกเกลา
ซ.12

-

-

-

-

-

100.00%

2,073,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบาน
แพะ ซ.1

-

-

-

-

-

100.00%

720,000

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนชุมชนทิพยรัตน ซ.9 เชื่อม ซ.12

-

-

-

-

-

100.00%

1,865,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบํารุงบุรี ซ.2
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมหาโชค ซ.22

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%

682,000
2,980,000

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฎรอุทิศ

-

-

-

-

-

100.00%

3,080,000

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนปาพราว ตั้งแตถนน
ชางคลานเขาไปจนถึงถนนปาพราว

-

-

-

-

-

100.00%

2,810,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนราชมรรคา
ซ.7ข

-

-

-

-

-

100.00%

654,000

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563
1,210,000
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โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมฝา
บอพักถนนศรีปง เมืองเริ่มตั้งแตถนนมหิดลจนถึงทางแยกถนน
เวียงพิงค

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%

ดาน/แผนงาน

จายจริง
-

-

-

-

-

โครงการกอสรางราวกันตกถนนอนุวิถีตั้งแตหอพักซีแมนชั่น
ถึงถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง

-

-

-

-

-

100.00%

320,000

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยฟาติมาคอรท (สายลมจอย)

-

-

-

-

-

100.00%

1,420,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนเมืองสมุทร
(หนาวัดปาแพง)

-

-

-

-

-

100.00%

604,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเขา
ชุมชน 12 สิงหา (ขางศรีประเสริฐ)

-

-

-

-

-

100.00%

690,000

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมฝา
บอพักถนนราชเชียงแสน ซ.2

-

-

-

-

-

100.00%

670,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนสิทธิวงศ
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
รัตนโกสินทร ซ.1

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%

1,285,000
4,260,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนชุมชน 5 ธันวา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนอารักษ ซ.4
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนชางเผือก ซ.4
ข

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%

1,770,000
2,117,000
1,510,000

โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง ซ.9
โครงการปรับปรุงทางเทาถนนราชวงศ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนอารักษ (แอสฟลทติกผสม
ยางพาราทับผิวทางเดิม)

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%

1,866,000
2,412,000
7,574,000

โครงการปรับปรุงทางเดินถนนหวยแกว
โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนราชมรรคา ตลอดสาย
โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนสนามกีฬา ตั้งแตหนาขนสง
ชางเผือกถึงหนาสนามกีฬาเทศบาล

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%

35,000,000
3,500,000
1,995,000

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563
2,058,000
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โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนศรีลานนา
ซ.2

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%

ดาน/แผนงาน

จายจริง
-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนวิชยานนท ตั้งแตสะพาน
นครพิงคถึงตลาดวโรรส (ฝงกาชาด)

-

-

-

-

-

100.00%

993,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระปกเกลา ตั้งแตแยกกลาง
เวียงถึงประตูเชียงใหม

-

-

-

-

-

100.00%

2,309,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราชภาคินัย ตั้งแตถนนศรีภูมิ
ถึงถนนบํารุงบุรี

-

-

-

-

-

100.00%

4,256,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัวลาย ตั้งแตถนนราชเชียง
แสนถึงถนนทิพยเนตร

-

-

-

-

-

100.00%

2,792,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบํารุงบุรี ตั้งแตแจงกูเฮือง
ถึงแจงขะต๊ํา

-

-

-

-

-

100.00%

5,279,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชางมอย ตั้งแตถนนชัยภูมิถึง
ถนนวิชยานนท

-

-

-

-

-

100.00%

2,670,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชางมอยตัดใหม ตั้งแตถนนทา
แพถึงถนนชางมอย

-

-

-

-

-

100.00%

970,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตรัสวงค ตั้งแตสุสานสันกู
เหล็กถึงถนนซุปเปอรไฮเวย ชม-ลําปาง

-

-

-

-

-

100.00%

1,825,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชางคลาน ตั้งแตโรงแรมรติ
ลานนาถึงทางลอดสะพานแมน้ําปง

-

-

-

-

-

100.00%

1,498,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม
นํากลับมาใชใหมถนนรัตนโกสินทร ตั้งแตสะพาน ร.9 ถึงถนน
แกวนวรัฐ

-

-

-

-

-

100.00%

7,196,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแกวนวรัฐ ตั้งแตสี่แยก
โรงเรียนปริ้นสถึงสะพานนครพิงค

-

-

-

-

-

100.00%

3,048,000

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟลทคอนกรีตเดิมนํากลับมาใช
ใหมถนนบุญเรืองฤทธิ์

-

-

-

-

-

100.00%

7,291,000

โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงนครพิงค

-

-

-

-

-

100.00%

800,000

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563
2,634,000

- 2/142 -

โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนหัสดิเสวี ตั้งแตสุสาน
ชางเผือกถึงถนนหลังตลาดธานินทร

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%

ดาน/แผนงาน

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงศรีวิชัย
โครงการปรับปรุงตลิ่งลําเหมืองสาธารณะดานหลังศูนยการคา
กาดสวนแกว

-

-

-

-

โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพรอมขุดลอกลําเหมืองหวยแกว
โครงการปรับปรุงซอมแซมตลิ่งคูเมือง
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ,
แขวงนครพิงค แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงประตูน้ําคูเมือง ตั้งแตแจงกะต๊ําถึงแจงกูเฮือง

-

-

-

-

1,297,360.00
-

3,411,900.00
-

5,000,000
1,000,000
3,000,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
-

-

14,322,200.00
-

-

100.00%

ป 2563
800,000
600,000
800,000
1,000,000
4,400,000
4,400,000

-

-

-

4,400,000.00

-

-

-

โครงการปรับปรุงระบบน้ําพุในคูเมือง จากระบบปมหอยโขง
เปนระบบปมซัมเมิรสซิเบิลพรอมตูคอนโทรลควบคุมระบบไฟฟา

-

-

-

9,922,200.00

-

-

-
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โครงการปรับปรุงประตูน้ําคูเมือง ตั้งแตแจงหัวรินไปจนถึงแจง
ศรีภูมิ

ดา น/แผนงาน

จายจริง

-

ป 2563

-1 5.47%

296,403,700

-1 5.47%

296,403,700

-1 5.47% 296,403,700
-1 6.80%

260,054,700

-

-

-

-

100.00%

400,000

12.42%

7,425,100

-

-

-19.51%

12,287,000

-0.44%

169,526,400

0.95%

22,291,200

0.00%

900,000

-52.50%

40,000,000

-104.18%

7,175,000

0.00%

50,000

-5.92%

36,349,000

-4.87%

23,649,000

0.00%

5,900,000

-14.71%

6,800,000

-2.22% 1,663,000,000

-

- 2/144 -

ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562
78,122,514.61
82,172,904.05
239,658,577.68
284,663,690.19 342,245,200
ดา นการดํา เนินการอื่น ๆ (รวม)
78,122,514.61
82,172,904.05
239,658,577.68
284,663,690.19 342,245,200
1 . แผนงานงบกลาง (รวม)
78,122,514.61
82,172,904.05
239,658,577.68
284,663,690.19
342,245,200
งานงบกลาง (รวม)
49,056,046.52
48,319,937.24
204,816,892.96
249,699,202.78
303,745,200
งบกลาง (รวม)
13,712,130.30
18,461,348.78
12,834,051.14
48,487,802.75
13,127,000
คาชําระหนี้เงินตน
1,256,599.07
960,951.69
763,903.82
620,019.03
472,000
คาชําระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
5,800,272.00
6,157,421.00
6,224,929.00
6,298,082.00
6,502,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
4,089,045.00
3,814,398.00
3,847,149.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
4,000,000.00
8,115,900.00
10,329,000.00
12,900,000.00
14,684,700
เงินชว ยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
144,071,300.00
150,170,500.00 170,278,800
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
18,264,800.00
19,993,600.00
22,080,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ
893,500.00
884,500.00
868,500.00
848,000.00
900,000
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
10,079,661.00
497,604.57
61,000,000
สํารองจาย
8,852,089.15
8,851,243.20
7,240,210.00
10,234,079.00
14,650,000
รายจายตามขอผูกพัน
372,750.00
576,570.00
373,050.00
147,120.00
50,000
เงินชว ยพิเศษ
29,066,468.09
33,852,966.81
34,841,684.72
34,964,487.41
38,500,000
งานบํา เหน็จ/บํานาญ (รวม)
20,691,000.00
22,639,000.00
23,665,000.00
22,977,000.00
24,800,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสว น
ทองถิ่น(กบท.)
4,982,234.09
6,095,538.81
6,005,209.72
5,669,760.31
5,900,000
เงินชว ยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่นที่มิใชตําแหนงครู (ชคบ.)
3,393,234.00
5,118,428.00
5,171,475.00
6,317,727.10
7,800,000
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
1,339,478,611.82
1,354,866,393.61
1,654,422,276.24
1,594,708,777.46
1,700,000,000
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ จายจริงไมรวมจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและจายขาดจากเงินสะสม

ประมาณการ
ยอดตาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2/1/1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,663,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
194,297,600
งบบุคลากร
รวม
94,714,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
9,923,900
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
2,132,300
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 55,530 บาท
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
480,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
480,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

2/1/2
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงิ น ค่ า ตอบแทนเลขานุ ก าร/ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี / นายก จานวน
1,033,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 13,880 บาท
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
5,798,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 24,990 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
84,791,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
39,862,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตาม
ตาแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
841,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)

2/1/3
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
757,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผูม้ ีสทิ ธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
2,903,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
36,964,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
3,462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
99,054,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
45,291,700 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จานวน
42,400,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผูก้ ระทาผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผูก้ ระทาผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2513 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 3369ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจาก
การทางานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุ ณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชานาญหรือ
ความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลผู้ขอรับการ
ประเมิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจ
ผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบสมรรถภาพทางการ
บริหารตามที่กฎหมาย หนังสือสั่งการกาหนด และจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจ
และประเมินผลงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี ) ประจาปี พ.ศ. 2563 สาหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุน
ของรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ค่าเบีย้ ประชุม
จานวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาล การแปรญัตติและในกิจการอื่นของสภาเทศบาล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
1,682,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
562,500 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ นายกเทศมนตรี พนั ก งานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสทิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย
รวม
22,400,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
3,335,400 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการประชุมสภา เอกสารงานทะเบียนราษฎร์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าซักฟอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่าง ๆ เช่น ผ้าม่านหน้าต่าง ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ
และเครื่องใช้อ่นื ๆ ฯลฯ
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญและ
สามัญ เอกสารคู่มอื การปฏิบัติงาน ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมในวาระสาคัญต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัด แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อ สร้าง จ้า งเหมาบริก ารขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ก าร
ทะเบียนราษฎร ,จ้างเหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ,จ้างเหมาดูแลรักษา
ประดับ ตกแต่ง หรือตัดแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ให้สวยงาม ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
ทุกอาคาร เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมตลอดจนถึง
ห้องโถง ระเบียง ทางเดินและห้องน้า ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบน้าประปา และห้องสุขาภายในอาคารสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรั กษาระบบน้าประปาและห้องสุขา ภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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- ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจาอาคารสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และ
บริเวณโดยรอบอาคารสานักงานเทศบาลฯ นอกเวลาราชการในวันธรรมดา วันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบโทรศัพท์ภายในของสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจเช็คการทางานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของเทศบาลฯ เป็นประจา
ทุกเดือนและพร้อมเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเช็คทาความสะอาดระบบและการ์ด
(เป่าฝุน่ ) ตรวจเช็คข้อมูลตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมทาการสารองข้อมูล ตรวจเช็คการทางานของระบบ
บันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ตรวจเช็คการทางานของระบบตอบรับอัตโนมัติ ตรวจเช็คการทางาน
ระบบสารองไฟกรณีไฟดับ ตรวจเช็ คการทางานระบบจ่ายไฟกระแสสลับ และไฟกระแสตรง
และจัดทาแฟ้มข้อมูลของระบบโทรศัพท์ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมบันทึกรายงานการเข้าตรวจเช็ค
ประจาเดือน ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบลิฟต์ อาคารสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทตรวจเช็คการทางานของระบบลิฟต์ของเทศบาลฯ เป็นประจาทุก
เดือน โดยตรวจ เช็คสภาพการทางาน การทาความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบการทางาน
การบารุงรักษาทุกระยะพร้อมบันทึกรายงานการเข้าตรวจเช็คประจาเดือน ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) สาหรับการ
บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาบ ารุ งรั ก ษาและซ่ อมแซมแก้ ไขระบบคอมพิ วเตอร์ (ON-LINE) และ
เครื่ องพิ มพ์ ส าหรับ งานทะเบีย นราษฎรและงานบัต รประจ าตัว ประชาชน ณ งานบัต ร
ประจาตัวประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่ และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) พร้อมทั้งระบบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE และระบบคาสั่งควบคุมการทางาน SOFTWARE ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงนครพิงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดอาคารสานักงานแขวงนครพิงค์
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงกาวิละ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดอาคารสานักงานแขวงกาวิละ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงเม็งราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดอาคารสานักงานแขวงเม็งราย
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดสานักงานแขวงศรีวชิ ัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทาความสะอาดอาคารสานักงานแขวงศรีวิชัย
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
2,200,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า รับ รองในการต้อ นรับ บุค คลหรือ คณะบุค คล เช่น ค่า อาหาร ค่า เครื่อ งดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล โดยตั้ง งบประมาณไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ลว่ งมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้
อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ค่าเลีย้ งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน ที่ได้รับแต่งตัง้ ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานต้อนรับแขกเมือง งานพิธีการทางศาสนาพุทธ
และงานพิธีพราหมณ์ตา่ ง ๆ เช่น การจัดซือ้ เครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียน
แจกัน ดอกไม้ พานพุ่ม เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑ์เทศน์ ผ้าแพร ธงชาติ ป้ายตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ
พระบรมฉายาลักษณ์ พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยว เนื่องในการจัดงานพิธี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย รวม
12,090,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
เพื่อจ่ายให้แก่แขกของเทศบาล เป็นค่าของขวัญของที่ระลึกและเพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนสาหรับ
เมืองต่าง ๆ ตามโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานเพื่อศึกษาดูงานหรือเงินรางวัลแก่ผู้สนับสนุน ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน
1,018,000 บาท
และนอกราชอาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
ให้แก่คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่มีความจาเป็น
ต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก
และมีสทิ ธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนดตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ หรือ
งานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
ทางเทศบาล กรณีกระทาละเมิด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2537
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในชุมชน
จานวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในชุมชน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/165 ลาดับที่ 6
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เช่น
ค่าใช้จ่ายในพิ ธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและ
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ทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/471 ลาดับที่ 11
โครงการเทศบาลพบประชาชน
จานวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าน้าดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/471 ลาดับที่ 10
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จานวน
4,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมาย
กาหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ ท ราบถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ตามความเหมาะสม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
โครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/470 ลาดับที่ 9
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกี ยรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ จานวน
500,000 บาท
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดทาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดมหรสพ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/466 ลาดับที่ 2
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกี ยรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ จานวน
1,370,000 บาท
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ า
เจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดแสดงพลุ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/465 ลาดับที่ 1
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ จานวน
1,250,000 บาท
ชนมพรรษาสมเด็ จ พระราชชนนี พั น ปี ห ลวง และวั น แม่
แห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ ค่าจัดแสดงนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดแสดงพลุ
เฉลิม พระเกีย รติ ค่า จัด แสดงศิ ล ปวัฒ นธรรม และค่า ใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่ จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/466 ลาดับที่ 3
โครงการจัด งานวัน คล้า ยวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จ จานวน
1,130,000 บาท
พระบรมชนกาธิเ บศร มหาภูม ิพ ลอดุล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
- เพื่อ จ่ายเป็นค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการโครงการจัด งานวัน คล้า ยวัน สวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเ บศร มหาภูมิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ร เช่น
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/467 ลาดับที่ 4
โครงการจั ด งานวั น คล้ า ยวั น พระบรมราชสมภพของ จานวน
850,000 บาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ เช่น ค่า ใช้จ ่า ยในพิธ ีท างศาสนา ค่า จัด นิท รรศการ ค่า จัด สถานที่
ค่า อาหารว่า งและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาโล่หรือเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/468 ลาดับที่ 5
โครงการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี จานวน
500,000 บาท
เมืองเชียงใหม่
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวั ติและพระราชกรณียกิจของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/469 ลาดับที่ 8
โครงการส่งเสริมและบูรณาการขับเคลื่อนระบบราชการ
จานวน
500,000 บาท
ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และรัฐบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและบูรณาการขับเคลื่อนระบบราชการ
ร่วมกั บจังหวัด เชีย งใหม่ และรัฐบาล เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/469 ลาดับที่ 7
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน
70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุ ณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/480 ลาดับที่ 30
โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณ จานวน
25,000 บาท
อายุราชการก่อนกาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้
เกษียณอายุก่อนกาหนด เช่น ค่าโล่ ค่ากรอบวิทยาศาสตร์ใส่ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
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ราชการ พ.ศ.2553, หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
4,775,300 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
4,775,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
29,717,300 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
2,625,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษอัดสาเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนียว
กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน ค่าน้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
307,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
542,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้ก วาด ถังขยะ ผงซัก ฟอก แก้วน้า
น้ายาล้างจาน กระดาษชาระสาหรับห้องสุขา น้ายาดับกลิ่น กระติกน้าร้อน ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
753,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
2,361,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
จานวน
21,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันแก๊สโซฮอล น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้า พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
104,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแถบบันทึก เสีย งหรือภาพ รูป สีหรือขาวดาที่ไ ด้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้า ที่
ใช้เขียนป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
1,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์
คีย์บอร์ด อุปกรณ์ตอ่ พ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่นๆ
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใด ๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,644,800 บาท
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
455,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และสานักงานแขวงต่างๆ
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สานักงานเทศบาล และอาคารสานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ในการติดต่อราชการ ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการระหว่างจังหวัด
ในกรณีงานเร่งด่วนหรือที่มปี ัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ
ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ในการติดต่อราชการของเทศบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม
จานวน
179,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าวงจรสัญญาณในการเชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัวประชาชน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างสานักงานเทศบาลฯ
กับงานทะเบียนราษฎรแขวงต่าง ๆ
งบรายจ่ายอื่น
รวม
40,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
40,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ จานวน
40,000 บาท
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนาผลการประเมินมาประกอบ
การวางแผนบริหารงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และนาผลการประเมินมา
ประกอบ การขอกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2563
ว
ที่เป็นกลาง ทาแบบสารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการ
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งบลงทุน
รวม
488,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
488,200 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
226,000 บาท
เก้าอีส้ านักงาน แบบหุม้ ด้วยหนัง มีล้อเลื่อนและที่พักแขน
จานวน
15,200 บาท
พนักพิงทรงสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ านักงาน แบบหุม้ ด้วยหนัง มีลอ้ เลื่อนและที่พักแขน พนักพิงทรงสูง
จานวน 4 ตัว ตัวละ 3,800 บาท
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงกาวิละ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อใช้
ส าหรับ บริก ารประชาชน และใช้สาหรับ ห้องประชุม ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบ ได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/533 ลาดับที่ 182
เก้าอีส้ านักงาน แบบหุม้ ด้วยหนัง มีล้อเลื่อนและที่พักแขน
จานวน
27,500 บาท
พนักพิงทรงต่า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีส้ านักงาน แบบหุม้ หนัง มีล้อเลื่อน และที่พักแขน พนักพิงทรงต่า
จานวน 11 ตัว ตัวละ 2,500 บาท
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงกาวิละ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อใช้
ส าหรับ บริก ารประชาชน และใช้สาหรับ ห้องประชุม ทั้ งนี้ตั้งตามราคาที่สื บ ได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/533 ลาดับที่ 182
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทยี ู
จานวน
64,800 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ แบบแยกส่ ว น แบบตั้ ง พื้ น หรื อ แบบแขวน ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่ วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

2/1/16
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงกาวิละ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/544 ลาดับที่ 221
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทยี ู
จานวน
36,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ แบบแยกส่ ว น แบบตั้ ง พื้ น หรื อ แบบแขวน ขนาด
26,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 26,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงกาวิละ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/544 ลาดับที่ 221
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทยี ู
จานวน
40,200 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ แบบแยกส่ ว น แบบตั้ ง พื้ น หรื อ แบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็ จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงกาวิละ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/544 ลาดับที่ 221
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เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
จานวน
2,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จอชนิดดิจติ อล แสดงตัวเลข 12 หลัก
- ใช้พลังงานไฟ AC 220 V
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/548 ลาดับที่ 236
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน
9,600 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 3
ตัว ตัวละ 3,200 บาท
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงศรีวชิ ัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และทดแทนของเดิมที่ชารุด ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้
จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/535 ลาดับที่ 194
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิน้ ชัก
จานวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิน้ ชัก ขนาดประมาณ 46.4 x 61.6 x 132.0
เซนติเมตร จานวน 6 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท
ใช้สาหรับงานทะเบียนราษฎร แขวงศรีวชิ ัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อใช้
สาหรับจัดเก็บเอกสารของทางราชการ ให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนีต้ ั้งตามราคาที่สืบได้
จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/538 ลาดับที่ 201
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
48,500 บาท
รถจักรยานยนต์
จานวน
48,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า 110 ซีซี
- ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ใช้สาหรับงานทะเบียนฯ แขวงนครพิงค์
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/549 ลาดับที่ 244
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
43,600 บาท
กล้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ
จานวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ จานวน 1 กล้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีเซนเซอร์รับภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว้
- ความเร็วชัตเตอร์ไม่นอ้ ยกว่า 30 - 1/32,000 วินาที
- ความไวแสง ISO ไม่น้อยกว่า 100 - 51,200
- สามารถถ่ายวิดีโอได้
- มีช่องเสียบไมโครโฟน
- สามารถส่งภาพผ่าน Wifi, Bluetooth เข้ามือถือทันทีโดยไม่ต้องเลือก
ใช้สาหรับงานทะเบียนราษฎร แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อ
บันทึกภาพในการสนั บสนุนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้ง
ตามราคาที่สืบ ได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/546 ลาดับที่ 228
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล
จานวน
13,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจติ อล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จานวน 1
กล้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 16 ล้านพิกเซล
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- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเดิมหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
- มีระบบแฟลชในตัว
- มีเมมโมรี่การ์ด SDHC 32 GB และมีสาย USB
- มีแบตเตอรี่สารอง
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงศรีวิชัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องซื้อเพื่อ
ถ่ายภาพกิจกรรมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อนาไป
ประกอบการจัดทารายงานต่างๆของแขวงศรีวิชัย ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้ จากร้านค้าในท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/546 ลาดับที่ 230
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
170,100 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
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State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงศรีวชิ ัย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/551 ลาดับที่ 254
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคี วามสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงเม็งราย จานวน 1 ชุด และงานทะเบียนราษฎร แขวงเม็งราย จานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/550 ลาดับที่ 250 และ 251
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน
22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มหี น่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี หน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิว้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงศรีวิชัย
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- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 13
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/553 ลาดับที่ 264
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network จานวน
8,900 บาท
แบบที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ใช้สาหรับงานทะเบียนราษฎร แขวงเม็งราย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภั ณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 45
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/554 ลาดับที่ 271
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน
9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
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-

สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base- T หรือดีกว่าจานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงเม็งราย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 51
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/554 ลาดับที่ 272
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ใช้สาหรับ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 61
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/557 ลาดับที่ 287
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน
11,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ใช้สาหรับงานธุรการ แขวงเม็งราย จานวน 1 เครื่อง และงานทะเบียนราษฎร แขวงเม็งราย
จานวน 1 เครื่อง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 62
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/556 ลาดับที่ 281 และ 282
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ จานวน
7,600 บาท
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก แบบสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านประเภท
ติดตัง้ มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติก ารสาหรับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ และเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ชุดละ 3,800 บาท
ใช้สาหรับ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 69
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/509 ลาดับที่ 107
ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
จานวน
24,000 บาท
กฎหมาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด
ชุดละ 12,000 บาท
ใช้สาหรับ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 71
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/508 ลาดับที่ 106
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
48,557,650 บาท
งบบุคลากร
รวม
24,777,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
24,777,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
13,085,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
403,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงิ นประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้ รั บ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ระดั บ 7 ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาทให้กั บข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงิน ประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่า
ด้ว ยเงิน เดื อนและเงิน ประจ าต าแหน่ง ตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่ าด้ วยการเบิก จ่า ยเงิ น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจา ส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อั น ดั บ ในอั ต ราร้ อ ยละ 2,4 และ 6 ของเงิ น เดื อ นที่ ถึ ง ขั้ น สู ง ของอั น ดั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษต าแหน่ ง นิ ติ ก ร (พ.ต.ก.) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
876,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้ างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
9,671,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
637,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
22,451,350 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
2,480,100 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จานวน
5,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผูก้ ระทาผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2513 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2541
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
2,195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
136,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย
รวม
12,450,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
8,597,900 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่ วสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดาเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นป้าย
คัทเอาท์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมืองค่าจ้าง
เหมาเอกชนโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจ่ายเป็นเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ตามโครงการพิเศษ เช่น ระเบียบทางด้านกฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่ อจ่ ายเป็น ค่า ธรรมเนี ย มต่า งๆ ที่จ าเป็ นต้ อ งใช้เ พื่อ กิ จการของเทศบาล และเพื่ อ จ่า ยเป็ น
ค่าธรรมเนียมสมาชิกสันนิบาตเมืองประวัตศิ าสตร์ (League of Historical Cities)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษาที่เกี่ยวกับงานของเทศบาล
นครเชีย งใหม่ , ค่าวางหลัก ประกันศาล, ค่าเสีย หายในคดีแพ่ง , ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
กระบวนการพิจารณา และค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการ
ซึ่งทาหน้าที่สอบสวนข้าราชการท้องถิ่นผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบการจ่ายเงิน
สมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างล้างอัดรูปถ่าย ค่าแปลเอกสาร จ้างเหมาจัดทา
เข้าเล่ม เข้าปกเอกสารต่าง ๆ ค่าจ้างสาเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ ป้ายชนิดและขนาดต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดและขนาดต่าง ๆ
สปอตวิทยุ ซื้อหรือเช่าคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ และ
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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- ค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์และเผยแพร่ผา่ นสถานีโทรทัศน์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์แนะนาเทศบาลฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
สปอตโฆษณา และสารคดีสั้น อื่น ๆ ตามความเหมาะสม และค่าจ้างเหมาเผยแพร่ภาพ กิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ในรูปแบบสปอตโฆษณา และสารคดีสั้น ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ทั้ง
ส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ทีวีอินเตอร์เน็ตและ
จอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสดบรรยากาศ ทั้งภาพและเสียง หรือเสียงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ทีวีอินเตอร์เน็ต
จอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี ของเทศบาล
นครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลฯ ผ่านสถานีวทิ ยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ทุกกิจกรรม
ผ่านสถานีวทิ ยุกระจายเสียงครอบคลุมพืน้ ที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ (เวียงพิงค์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร เวียงพิงค์
- ค่าจ้างเหมาดาเนินการจัดทานิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทานิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ทั้งในและนอกสถานที่
- ค่าจ้างเหมาดูแลและบริการกาจัดปลวก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลและบริการกาจัดปลวก แมลง บริเวณอาคารต่าง ๆ ในบริเวณเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดพรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดพรมบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย อาคารต่าง ๆ ในบริเ วณเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
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- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ในบริเวณเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ และพื้นที่โดยรอบบริเวณเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าภายในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าภายในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาเอกชนดู แลรั กษาเครื่ องปรั บ อากาศอาคารหอศิ ลปวั ฒนธรรมเมื อง
เชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาระบบเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาระบบเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาดูแลพร้อมการประกันระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจัดเก็บ/บันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลพร้อมการประกันระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจัดเก็บ/บันทึก
และวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะ จานวน
2,903,000บาท
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน
330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มคี วามจาเป็นในการเดินทางไปติดต่อราชการ หรือเข้ารับการ
อบรม สัมมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
โครงการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ เ มื อ งพี่ เ มื อ งน้ อ ง (Sister จานวน
50,000 บาท
Cities)
- เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ ่า ยในการดาเนิน โครงการส่ง เสริม ความสัม พัน ธ์เ มือ งพี่เ มือ งน้อ ง
(Sister Cities) กับต่างประเทศ เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแปลเอกสารและ
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/497 ลาดับที่ 66
โครงการจัด ท าแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จานวน
100,000 บาท
ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ย นแปลงและแก้ ไ ข เช่ น ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จั ด ท าเอกสาร
แผนพัฒนาฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/490 ลาดับที่ 52
โครงการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
จานวน
90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี เช่น ค่าจัดทา
เอกสารแผนการดาเนินงานประจาปี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/489 ลาดับที่ 49
โครงการจัดทาแผนชุมชน
จานวน
200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทาเอกสารแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/488 ลาดับที่ 48
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โครงการประสานและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจและการ จานวน
10,000 บาท
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประสานและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจและการ
กระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น เช่ น ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จัด ท าเอกสาร/คู่ มื อ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและค่าจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/495 ลาดับที่ 61
โครงการจั ด ท าเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี จานวน
120,000 บาท
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการจั ด ท าเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข อง
เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าจัดทาเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/488 ลาดับที่ 46
โครงการเผยแพร่ ส รุ ป แผนงาน/โครงการที่ ใ ช้ จ่ า ยตาม จานวน
50,000 บาท
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการเผยแพร่สรุปแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าจัดทาแผ่นพับ ค่า
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการจัดทาเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/488 ลาดับที่ 47
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทาเอกสารตามตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/493 ลาดับที่ 57
โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม จานวน
50,000 บาท
แผนพัฒนาเทศบาลประจาปี
- เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ าใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น โครงการติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพั ฒ นาเทศบาลประจ าปี เช่ น ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ท า
เอกสารรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ค่า ใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/492 ลาดับที่ 56
โครงการสัมมนาวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาล จานวน
13,000 บาท
ปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสัมมนาวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง
ศาลปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/496 ลาดับที่ 64
โครงการอบรมให้ความรูป้ ลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
จานวน
35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
เช่น ค่าสมนาคุณวิท ยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
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หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/495-496 ลาดับที่ 62
โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง จานวน
35,000 บาท
ราชการ พ.ศ. 2540
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าอาหาร ค่า
เอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/496 ลาดับที่ 63
โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน
จานวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน เช่น ค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าทาป้าย ค่าจัดทาเอกสาร ค่ าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/487 ลาดับที่ 45
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
จานวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบปลิว ค่าถุงผ้าและสติ๊กเกอร์ พร้อมข้อความสกรีน ค่าป้ายรณรงค์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/165 ลาดับที่ 5
โครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา จานวน
500,000 บาท
และอนุรักษ์เมืองประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
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ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่ าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าสื่อวิดิทัศน์ ค่าจัดทาเอกสาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเดินทางและค่าที่พักวิทยากร ค่าจัดทาชุดนิทรรศการ ค่าจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดทาโล่รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวด ค่าทาใบ
ประกาศ ค่าจัดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึก อบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น พ.ศ. 2557 และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/165 ลาดับที่ 7
โครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
จานวน
900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบริหารเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เช่ น ค่ า จั ด นิ ท รรศการ ค่ า บั ต รเชิ ญ พิ ธี เ ปิ ด ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า อาหาร ค่ า
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิ ธีทางศาสนา ค่าสมนาคุณ
วิท ยากร ค่ า เดิ นทางและค่ า ที่ พั ก วิ ท ยากร ค่ า จั ดท าบอร์ ดข้ อ มู ล ค่า เบี้ ย เลี้ ย งพนั ก งานและ
พนั ก งานจ้ า ง ค่า ยานพาหนะ ค่ า ซ่ อ มแซมและซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ งานนิท รรศการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึก อบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น พ.ศ. 2557 และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/164 ลาดับที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
950,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
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ค่าวัสดุ
รวม
3,760,350 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
1,315,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่น
ป้ายต่าง ๆ น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาล้างจาน แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ายาทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู
ค้อน เลื่อย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ หัวเทียน และวัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ใ ช้กับ เครื่องสารองไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) และแก๊ส เพื่อใช้กับเตาเผาเซรามิค ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ และ
วัสดุที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุ เพาะชา
กระถางต้นไม้ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย รูปสีหรือขาว
ดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สาหรับพนักงานและพนัก งานจ้างที่ป ฏิบัติงานในบริเ วณ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ

2/1/36
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
1,003,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึก สาหรับ เครื่อ งพิม พ์
แบบเลเซอร์ หมึก พิม พ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ Key Board แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ CD-ROM
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุสารวจ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ
วัสดุอื่นๆ
จานวน
9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใด ๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,760,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณพืน้ ที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้บริเวณพืน้ ที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ของ
เทศบาลฯ ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
1,329,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,329,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
212,500 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
จานวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ขนาดประมาณ 120 x 85 x 40
เซนติเมตร จานวน 20 ตู้ ตู้ละ 5,000 บาท
ใช้สาหรับงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน จานวน 10 ตู้ และ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน จานวน 10 ตู้
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จาก
ร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/557 ลาดับที่ 284

2/1/37
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิน้ ชักแบบมีลอ้ เลื่อน
จานวน
17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักแบบมีล้อเลื่อน ขนาดประมาณ 48 x 52 x 60
ซม. จานวน 4 ตู้ ตูล้ ะ 4,250 บาท
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จาก
ร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/557 ลาดับที่ 284
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน
17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/557 ลาดับที่ 285
เก้าอีส้ านักงาน แบบมีพนักพิง มีที่พักแขนและ
จานวน
10,500 บาท
ล้อเลื่อน พนักพิงทรงสูง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน แบบมีพนักพิง มีที่พักแขนและล้อเลื่อน พนักพิงทรงสูง
จานวน 3 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

2/1/38
โต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 6 ฟุต
จานวน
10,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 6 ฟุต จานวน 1 ตัว
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
โต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน
11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 ตัว ตัวละ 5,500
บาท
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน
5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ วางคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 80x60x75 ซม. จานวน 2 ตัว
ตัวละ 2,500 บาท
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน
16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน จานวน 3 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิน้
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ใช้สาหรับกลุ่มงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/523 ลาดับที่ 155
ชั้นวางของเหล็ก
จานวน
25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของเหล็ก ขนาดประมาณ 50x200x200 ซม. มีชั้นวาง 4 ชั้น รับ
น้าหนักไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม จานวน 2 หลัง หลังละ 12,500 บาท

2/1/39
ใช้สาหรับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อให้สถานที่ทางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จาก
ร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
1,116,500 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
จานวน
350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่าสาหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz
จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จานวนไม่
น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1
หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 17 นิว้ จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
ใช้สาหรับงานวิจัยประเมินผลฯ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 2
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3/506 ลาดับที่ 99

2/1/40
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 5 ชุด ชุดละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้ อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จานวน 4 ชุด และกลุ่มงานนิติ
การ กองวิชาการและแผนงาน จานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/505 ลาดับที่ 96 และหน้า 3/523
ลาดับที่ 154

2/1/41
อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จานวน
570,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ( External Storage) ซึ่งสามารถทางานใน
ระบบ SAN (Storage Area Network) ได้
- มีสว่ นควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB และ
มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย
- สามารถทางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5
ใช้สาหรับงานวิจัยประเมินผลฯ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 15
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/508 ลาดับที่ 104
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน
84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- รองรับ Mac Address ได้ไม่นอ้ ยกว่า 16,000 Mac Address
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
ใช้สาหรับงานวิจัยประเมินผลฯ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 33
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/508 ลาดับที่ 105
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2/1/42
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ใช้สาหรับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 61
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/519 ลาดับที่ 141
หมายเหตุ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกรายการให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กาหนดก่อนการจัดซื้อ

2/1/43
งานบริหารงานคลัง
รวม
37,788,750 บาท
งบบุคลากร
รวม
25,583,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
25,583,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
15,774,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
216,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผูม้ ีสทิ ธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

2/1/44
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
579,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
7,863,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กาหนดโดยคานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
860,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
11,603,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
3,503,700 บาท
ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร จานวน
500,000 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
2,158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทา
ในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
605,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ข้าราชการ
บานาญ ซึง่ มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
5,848,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
5,298,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดหนองหญ้าแพรก จานวน 2 แปลง ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีอนามัย สถานี
ดับเพลิง
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ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่
มีหน้าที่เสียภาษีมาชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่อเทศบาล ตามเวลาที่กฎหมายกาหนด
ค่าประกันภัยรถยนต์
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ประกั น ภั ย รถยนต์ ส่ ว นกลางของเทศบาล และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทาประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารทะเบียนทรัพย์สิน, เอกสารที่เกี่ ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของสานักการคลัง ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปั จจุบัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ข้อมูลในระบบโปรแกรมแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เกิดความรวดเร็วและ
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
300,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักเดินทาง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่มคี วามจาเป็นในการเดินทางไปติดต่อราชการ หรือการโอน/ย้าย หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสทิ ธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
250,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
2,252,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
1,502,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องเขีย น แบบพิมพ์ สิ่งพิ มพ์ที่ไ ด้จากการซื้อหรือจ้างพิม พ์ ค่าทาแผ่นพับ
แนะนาภาษีท้องถิ่น ค่าวารสาร น้าดื่ม เก้าอีพ้ ลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด
แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง เช่ น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่ ร ถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์
คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
601,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
601,250 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
315,300 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู
จานวน
46,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ แบบแยกส่ ว น แบบตั้ ง พื้ น หรื อ แบบแขวน ขนาด
13,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
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- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับ งานเงินเดือนบาเหน็จบานาญฯ สานักการคลัง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เพื่อใช้สาหรับระบายความร้อนในห้องทางาน งานเงินเดือนบาเหน็จบานาญฯ สานักการคลัง
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว - ดา และสี)
จานวน
250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดา และสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความเร็วขั้นต่า 30 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
ใช้สาหรับ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37
เก้ า อี้ ท างาน แบบหุ้ ม ด้ ว ยหนั ง มี ล้ อ เลื่ อ น และที่ พั ก แขน จานวน
8,500 บาท
พนักพิงทรงต่า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้ าอี้ท างาน แบบหุ้มด้วยหนัง มีล้อเลื่อนและที่พัก แขน พนัก พิงทรงต่า
จานวน 5 ตัว ตัวละ 1,700 บาท
ใช้สาหรับ งานคลัง แขวงศรีวชิ ัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/534 ลาดับที่ 189
เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
จานวน
10,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 2,700 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- จอชนิดดิจติ อล แสดงตัวเลข 12 หลัก
- ใช้พลังงานไฟ AC 220 V
ใช้สาหรับ งานคลัง แขวงเม็งราย
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- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จาก
ร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/548 ลาดับที่ 237
ครุภัณฑ์สารวจ
จานวน
4,350 บาท
ล้อวัดระยะ
จานวน
4,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จานวน 1 อัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างของล้อทาด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุม้ ด้วยยาง
- ขนาดเส้นรอบวงล้อ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร
- โครงด้ามทาด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มรี ะบบเบรกควบคุมที่มอื จับพร้อมหูหวิ้
- โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทางาน
- มีเข็มชีจ้ ุดเริ่มต้นการวัดระยะ
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่นอ้ ยกว่า 0.10-9,999 เมตร
- มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง 0.10 เมตร
- มีปุ่มกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มอื จับและที่มาตรวัด
- สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้า และถอยหลัง
ใช้สาหรับ งานคลัง แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
ใช้ในการวัดระยะพื้นที่ เพื่อประกอบการประเมินภาษี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/547 ลาดับที่ 234
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
281,600 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน
136,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 8 ชุด ชุดละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
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- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
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State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน
22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
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ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 13
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จานวน
14,000 บาท
- เพื่อ จ่ายเป็นค่า จัด ซื้อ อุป กรณ์ก ระจายสัญ ญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จานวน 5
เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีลักษณะการทางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 31
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ า 3/484 ล าดั บ ที่ 37 และ
หน้า 3/518 ลาดับที่ 137
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน
18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า
50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่นอ้ ยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 55
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37
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เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 61
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน
11,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ใช้สาหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สานักการคลัง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 62
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/484 ลาดับที่ 37

**********************

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
รวม
11,746,700 บาท
งบบุคลากร
รวม
10,077,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
10,077,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
2,988,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
11,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
6,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
557,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนัก งานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
1,392,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
872,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือ้ ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย
รวม
210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเข้าเล่ม ล้าง-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะ จานวน
80,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จานวน
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสัง่ การกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/440 ลาดับที่ 1
โครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสัง่ การกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/440 ลาดับที่ 3
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
120,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
120,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม รถยนต์ รถจั ก รยานยนต์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่องปรับ อากาศ สิ่งก่ อสร้าง เครื่อ งถ่า ยเอกสาร ฯลฯ ที่ชารุด เสีย หายให้อ ยู่ใ นสภาพดี
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
310,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษแฟกซ์ น้าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
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ซือ้ หรือจ้างพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ายาล้างห้องน้า น้ายาเช็ดกระจก แปรงขัด
ห้องน้า น้ายาล้างรถ ไม้กวาด ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ล้ า ง อั ด ขยายรู ป ผ้ า ที่ ใ ช้ เ ขี ย นป้ า ย พู่ กั น สี ค่ า แบบพิ ม พ์ โ ฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
276,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
276,200 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
194,600 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน
129,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเครื่องปรับ อากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด
24,000 บีทียู จานวน 4 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสาเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/560 ลาดับที่ 9
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ตู้ลอ๊ คเกอร์
จานวน
65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตู้ลอ๊ คเกอร์ 6 ช่อง จานวน 10 ตู้ ตูล้ ะ 6,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ขนาดประมาณ 90 x 45 x 182 ซม.
- มีมือจับชนิดฝัง
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ใช้สาหรับงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สานักปลัดเทศบาล
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มกี าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ในการเก็บอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่
สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
81,600 บาท
รถจักรยานยนต์
จานวน
81,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ ดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 2 คัน
คันละ 40,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า 110 ซีซี
- ราคาทีก่ าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ใช้สาหรับงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภั ณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/564 ลาดับที่ 21

2/2/5
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
30,644,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
26,162,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
26,162,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
10,962,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจาปี ตาม
ตาแหน่ ง และอั ต ราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
16,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
1,120,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน 13,297,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
765,600 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
2,739,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
884,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
434,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย
รวม
1,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
จานวน
100,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพของ
จานวน
50,000 บาท
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสัง่ การกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/441 ลาดับที่ 5
โครงการฝึ ก อบรมและสาธิ ต การป้ อ งกั น และบรรเทา จานวน
50,000 บาท
สาธารณภัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสัง่ การกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/441 ลาดับที่ 6
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
1,100,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้ งานได้
ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
535,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กระดาษ
กระดาษแฟกซ์ วารสาร ค่าน้าดื่ม เครื่องคานวณเลข ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร เครื่องไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
เช่น ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร รวมทั้ง ไฟฉายและ
ถ่านไฟฉาย และจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ ฯลฯ
เพื่อติดตัง้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชารุดเสียหาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ ไม้ ปูน ตลอดจนเครื่องมือสาหรับใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง เช่ น หม้ อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์
หัวเทียน และวัสดุอะไหล่เครื่องยนต์ ดับเพลิง รถยนต์อื่นๆ เรือดับเพลิง เป็นต้น ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ สาหรับใช้เปลี่ยนน้ายาดับเพลิงเคมีแทนของเก่าที่หมดอายุ และน้ายาดับเพลิงเคมีชนิด
โฟม คอมปาวล์สาหรับใช้ระงับอัคคีภัยที่เกิดจากน้ามันเชื้อเพลิง และสาหรับซื้อเครื่องดับเพลิง
เคมีเพื่อป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย
รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น หมวกดั บ เพลิ ง ถุ ง มื อ ดั บ เพลิ ง รองเท้ า
ดั บ เพลิ ง เข็ ม ขั ด ช่ ว ยชี วิ ต ชุ ด ปฏิ บั ติ ง านดั บ เพลิ ง และการบรรเทา สาธารณภัย ตีนกบ
ชูชีพดาน้า ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ท่อดูดน้าดับเพลิง หัวฉีดน้าดับเพลิง เชือกพัน
ท่อดูดน้าดับเพลิง ข้อแยกดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง เช่น เชือก
โรยตัว ถุงมือโรยตัว สแน็บลิง้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในที่สูงอื่นๆ และสาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
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อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า เช่น หน้ากากดาน้า ท่อหายใจผิวน้า มีดดาน้า ไฟฉาย
ดาน้า สายอัดแรงดันอากาศ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าและ
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
120,000 บาท
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีดับเพลิงต่าง ๆ
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการต่าง ๆ การรายงานเหตุเพลิงไหม้ และ
การบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ
งบลงทุน
รวม
1,743,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,743,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
1,443,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้ แค็บ
จานวน
868,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลงเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ใช้สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3/446 ลาดับที่ 19
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา
จานวน
575,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
- เป็นรถช่วงยาว
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ใช้สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
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- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3/446 ลาดับที่ 20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
300,000 บาท
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ 40 วัตต์
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่ ขนาดกาลังส่ง 40 วัตต์
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
ใช้สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3/453 ลาดับที่ 44
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จานวน
120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์
จานวน 10 เครื่อง เครื่องละ 12,000 บาท
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
ใช้สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3/453 ลาดับที่ 45
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
จานวน
120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์
จานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตัง้ ครบชุด หนังสือคูม่ อื
ใช้สาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3/453 ลาดับที่ 46

**********************

แผนงานการศึกษา
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
28,219,700 บาท
งบบุคลากร
รวม
24,914,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
24,914,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
12,293,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎พนักงานเทศบาลสามัญ พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหนํง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
จานวน
381,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับอัตราเงินประจาตาแหนํงให๎กับข๎าราชการที่
ได๎รับเงินประจาตาแหนํงตามกฎหมายวําด๎วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหนํง ยกเว๎น ข๎าราชการซึ่ง
ได๎รับเงินประจาตาแหนํงระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาของสํวนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํข๎าราชการผู๎ได๎รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร๎อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายคําตอบแทนพิเศษของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาผู๎ได๎รับเงินเดือนหรือคําจ๎าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหนํง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดํวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจาตาแหนํง
จานวน
306,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํง ให๎กับพนักงานเทศบาลผูม๎ ีสทิ ธิได๎รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหนํง
ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
คําจ๎างลูกจ๎างประจา
จานวน
1,390,300 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจาให๎แกํลูกจ๎างประจา พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎างประจา ตามตาแหนํงและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
จานวน
10,050,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
จานวน
493,700 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกจํายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎าง ประจาสํวนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
3,305,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
342,700 บาท
คําเชําบ๎าน
จานวน
192,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซือ้ บ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
150,700 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,703,000 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
503,000 บาท
คําซักฟอก
เพื่อจํายเป็นคําซักฟอกตํางๆ เชํน ผ๎ามําน ผ๎าปูโต๏ะ พรมปูพืน้ ฯลฯ ของสานักการศึกษา
คําธรรมเนียม
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ และคําธรรมเนียมสัญญาเชําที่ดินวัดร๎าง เพื่อใช๎เป็นที่ตั้งโรงเรียน
เทศบาลดอกเงิน ฯลฯ
คําเชําที่ดนิ วัดร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําเชําที่ดินวัดร๎าง เพื่อใช๎เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน โดยกรมศาสนาให๎เชํา
ตามหนังสือที่ ชม
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุ ภั ณ ฑ๑ ห รื อ สิ่งกํอสร๎าง,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการอยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตํอเติม ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง เชํน จ๎างเหมากาจัดปลวก จ๎างล๎างอัดรูปถําย คําแปล
เอกสาร คําจ๎างสาเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน๑ เข๎าเลํม ทาปก ฯลฯ
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย จานวน
1,200,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
400,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเบีย้ เลีย้ ง คําพาหนะ และคําเชําที่พักเดินทาง คําบริการจอดรถ ณ ทําอากาศยาน
คําผํานทางดํวนพิเศษ คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ๎างประจา
และพนักงานจ๎าง ที่มคี วามจาเป็นในการเดินทางไปติดตํอราชการ หรือการโอน/ย๎าย หรือเข๎ารับ
การอบรมสัมมนา หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด ตลอดจน
คําลงทะเบียนตําง ๆ
โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา
จานวน
800,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา เชํน คําอาหาร,
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําเบี้ยเลี้ยง คํายานพาหนะ และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/209 ลาดับที่ 70
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
1,000,000 บาท
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
1,000,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ ดีด เครื่องคอมพิวเตอร๑
เครื่องปรับอากาศ สิ่งกํอสร๎างตํางๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให๎อยูํในสภาพดีสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
(รายจํายเพื่อซํอมแซมบารุงรักษาเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
260,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
150,000 บาท
เพือ่ จํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซือ้ หรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําซือ้ เครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุที่ใช๎ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร๎อน ไม๎กวาด
แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
จานวน
50,000 บาท
เพื่ อ จํ า ยเป็ น คํ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนสํ ง เชํ น ยางนอก ยางในรถยนต๑ อะไหลํ ร ถยนต๑
รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําป้ายประกาศ ฟิล๑มถํายรูป สีน้าพลาสติก สีน้ามัน ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ๑หรือ
แถบพิมพ๑สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร๑ แผํนกรองแสง และกระดาษตํอเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
265,756,150 บาท
งบบุคลากร
รวม
159,153,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
159,153,600 บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
จานวน 124,282,200 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎พนักงานครูเทศบาล ข๎าราชการครูผู๎ดูแลเด็กพร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ตามตาแหนํงและอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน (ตามหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล
จานวน
13,799,300 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับเงินวิทยฐานะที่ได๎รับของข๎าราชการครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได๎รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวําด๎วยเงินเดือน เงิน วิทยฐานะ และเงิน
ประจาตาแหนํงของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว๎น ข๎าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได๎รับเงินวิทยฐานะชานาญการ
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนเพิ่มให๎แกํพนักงานครูเทศบาล ที่อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
ที่ปรับใหมํ ในอัตราร๎อยละ 2, 4, 6 และ 8 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาของสํวน
ราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือดํวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่
24 เมษายน 2547
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู๎รบ (พ.ส.ร.) ให๎แกํพนักงานครูเทศบาล (ตามหนังสือ ดํวน
ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
เงินวิทยฐานะ
จานวน
15,180,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินวิทยฐานะของข๎าราชการครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือ ดํวน
ที่ สุ ด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2562 และหนั ง สื อ ดํ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
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คําจ๎างลูกจ๎างประจา
จานวน
979,900 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจาให๎แกํลูก จ๎างประจา พร๎อมเงินปรับ ปรุง คําจ๎า งประจา ตามตาแหนํง
และอัตราที่ ก.ท.ก าหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ ไ มํเ กิน 12 เดือน (ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
จานวน
4,458,900 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามอัตราที่ก าหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12
เดือน (ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
จานวน
453,300 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกจํายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโ ลม ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555 (ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
2562 และหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
งบดาเนินงาน
รวม
61,021,050 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
221,550 บาท
คําตอบแทนผูป๎ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครอง จานวน
221,550 บาท
สํวนท๎องถิ่น
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสาหรับวิทยฐานะชานาญการ ชานาญ
การพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนในการดาเนินการประเมินผลงานด๎านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่
(ตามหนังสือดํวนที่สุ ด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562)
ค่าใช้สอย
รวม
44,294,600 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
570,000 บาท
คําจ๎างเหมาบริการ
จานวน
570,000 บาท
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการอยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตํอเติม ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง เชํน จ๎างเหมากาจัดปลวก จ๎างล๎างอัดรูปถําย คําแปล
เอกสาร คําจ๎างสาเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน๑ เข๎าเลํม ทาปก ฯลฯ
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- คําจ๎างเหมาดูแลและกาจัดปลวกในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูและกาจัดปลวกในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมํ
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย จานวน
43,724,600 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการจัดงานวันครู
จานวน
170,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการจัดงานวันครู เชํน คําพิธีทางศาสนา และพิธีบูชา
บูรพาจารย๑ คําโลํรางวัล คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ
อุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/209 ลาดับที่ 69
โครงการสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด จานวน
120,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหมํ
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการสํงเสริมศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหมํ เชํน คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุ
อุปกรณ๑ตํางๆ คําเชําสถานที่ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/195 ลาดับที่ 36
โครงการรณรงค๑ป้องกันยาเสพติด
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํ ายเป็นคํ าใช๎จํ ายในการดาเนิน โครงการรณรงค๑ป้อ งกั น ยาเสพติ ด เชํ น คํ าสมนาคุ ณ
วิทยากร คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/180 ลาดับที่ 5
โครงการสํงเสริมและพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัย
จานวน
70,000 บาท
-เพื่อจํายเป็น คํา ใช๎จํายในการดาเนิน โครงการสํงเสริม และพัฒนาทัก ษะการศึก ษาปฐมวัย
เชํน คําป้ายไวนิล คําถ๎วยรางวัล คําใช๎จํายในการตกแตํงสถานที่พร๎อมเครื่องเสียง คําวัสดุอุปกรณ๑
ตํางๆ คําตอบแทนกรรมการตัดสินการแขํงขัน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
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จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/235 ลาดับที่ 145
โครงการสานสัมพันธ๑วันปฐมวัย
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการสานสัมพันธ๑วันปฐมวัย เชํน คําปายไวนิล คําถ๎วย
รางวัล คําใช๎จํายในการตกแตํงสถานที่พร๎อมเครื่องเสียง คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ คําตอบแทนกรรมการ
ตั ดสิ นการแขํ งขั น คํ า อาหารวํ า งและเครื่ อ งดื่ ม และคํ า ใช๎ จํ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬา
และการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/236 ลาดับที่ 147
โครงการพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
จานวน
150,000 บาท
-เพื่ อ จํ า ยเป็ นคํ าใช๎ จํ ายในการด าเนิ น การโครงการพั ฒนาวิ นั ย เชิ ง บวกในสถานศึ ก ษา เชํ น
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ตําง ๆ และคําใช๎จํายอื่น
ๆ ทีจ่ าเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/181 ลาดับที่ 6
โครงการบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักเรียนที่ด๎อยโอกาส จานวน
30,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด๎อยโอกาส
เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คํากรอบเกียรติบัตร คําใช๎จํายในการตกแตํงสถานที่ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/184 ลาดับที่ 11
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
42,984,600 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษาให๎แกํ โรงเรียนสังกัดเทศบาล 11
โรงเรียน และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
จานวน 2,503,700 บาท
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2. โรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย
จานวน 6,287,100 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลวัดกูํคา
จานวน 2,732,700 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
จานวน 2,814,100 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง
จานวน 4,342,400 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
จานวน 2,592,500 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
จานวน 4,090,500 บาท
8. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
จานวน 5,597,100 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง
จานวน 2,674,700 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
จานวน 3,516,100 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
จานวน 4,640,500 บาท
12.ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ (หนองหอย) จานวน 1,193,200 บาท
-เป็นไปตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, หนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/179-180, 3/183-192,
3/200-202, 3/204-205, 3/207-208, 3/210, 3/231-232, 3/236-237,
3/565
ค่าวัสดุ
รวม
16,452,400 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าตํางๆ เชํน ถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําซือ้ เครื่องมือ เครื่องใช๎ วัสดุที่ใช๎ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร๎อน ไม๎กวาด
แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
คําอาหารเสริม (นม)
จานวน
15,942,400 บาท
เพื่อ จํา ยเป็น คํา อาหารเสริม (นม) ให๎แ กํโ รงเรีย นสัง กั ด กรมสามัญ 3 โรงเรีย น, โรงเรีย น
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 โรงเรียน, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหมํ 11 โรงเรียน และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ จานวน 1 ศูนย๑ (ตาม
หนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
วัสดุกํอสร๎าง
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎าง เชํน ไม๎ ปูน เหล็ก ทราย ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ เชํน แอลกอฮอล๑ ผ๎าพันแผล สาลี ถุงมือ น้ายา
ตําง ๆ หลอดแก๎ว เคมีภัณฑ๑ เวชภัณฑ๑ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช พันธุ๑พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา
กระถางต๎นไม๎ ผ๎าใบหรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูํกัน และสี ผ๎าเขียนป้าย
ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย แผํนซีดี ม๎วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรมชํวยสอนและสร๎างเสริมสาหรับห๎องเรียนอัจฉริยะ
(Smart Classroom), โปรแกรมเสริมทักษะการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ และเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑
เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร๑
แผํนกรองแสง และกระดาษตํอเนื่อ ง และโปรแกรมคอมพิว เตอร๑ที่มีร าคาตํอ หนํว ยไมํเ กิน
20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการศึกษา ที่ใช๎ในการเรียนการสอนแกํโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ เชํน หนังสือ คูํมอื อุปกรณ๑ประกอบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
52,500 บาท
คําน้าประปา คําน้าบาดาล
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาของสานัก การศึก ษา โรงเรีย นสังกัดเทศบาล ศูนย๑พัฒนาเด็ก เล็ก
เทศบาลนครเชีย งใหมํ ศูนย๑เ ยาวชนศาลาแดง และกรณีอื่น ๆ ที่จาเป็น ในกิ จ กรรมที่จัด ขึ้น
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
คําบริการโทรศัพท๑
จานวน
7,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการโทรศัพท๑ตดิ ตํอราชการตําง ๆ ของสานักการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล
ศูนย๑พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลนครเชีย งใหมํ ศูนย๑เ ยาวชนศาลาแดง และกรณีอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในกิจกรรมที่จัดขึน้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
คําบริการไปรษณีย๑
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําสํงไปรษณีย๑ ฯลฯ ในการติดตํอราชการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
10,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับระบบ Internet ของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหมํ
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งบเงินอุดหนุน
รวม
32,652,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
32,652,000 บาท
เงินอุดหนุนสํวนราชการ
จานวน
32,652,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับอาหารกลางวัน ให๎แกํ
1. โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จานวน 11,760,000 บาท
2. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จานวน 8 โรงเรียน จานวน
20,892,000 บาท ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมํ
จานวน 9,142,000 บาท
- โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
จานวน
350,000 บาท
- โรงเรียนวัดเมืองสาตร
จานวน
516,000 บาท
- โรงเรียนวัดสวนดอก
จานวน 1,560,000 บาท
- โรงเรียนวัดป่าตัน
จานวน 1,102,000 บาท
- โรงเรียนอนุบาลบ๎านทํอเมืองลัง
จานวน 1,346,000 บาท
- โรงเรียนพุทธิโศภณ
จานวน 4,284,000 บาท
- โรงเรียนคาเที่ยงอนุสรณ๑
จานวน 2,592,000 บาท
(ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
งบลงทุน
รวม
12,929,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,754,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
589,800 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ขนาด 26,000 บีทียู
จานวน
144,000 บาท
- เพื ่อ จํา ยเป็น คํา จัด ซื ้อ เครื ่อ งปรับ อากาศ แบบแยกสํว น แบบตั ้ง พื้น หรือ แบบแขวน ขนาด
26,000 บีทียู จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไมํต่ากวํา 26,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตัง้
- ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร๑ 5
- ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวยสํงความเย็น และหนํวยระบาย
ความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร๑
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง สานักการศึกษา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/251 ลาดับที่ 187
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ขนาด 30,000 บีทียู
จานวน
160,800 บาท
- เพื ่อ จํา ยเป็น คํา จัด ซื ้อ เครื ่อ งปรับ อากาศ แบบแยกสํว น แบบตั ้ง พื้น หรือ แบบแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 40,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไมํต่ากวํา 30,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตัง้
- ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร๑ 5
- ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวยสํงความเย็น และหนํวยระบาย
ความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร๑
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน สานักการศึกษา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/251 ลาดับที่ 189
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน
235,000 บาท
- เพื ่อ จํา ยเป็น คํา จัด ซื ้อ เครื ่อ งปรับ อากาศ แบบแยกสํว น แบบตั้ง พื ้น หรือ แบบแขวน ขนาด
36,000 บีทียู จานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 47,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไมํต่ากวํา 36,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตัง้
- ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร๑ 5
- ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวยสํงความเย็น และหนํวยระบาย
ความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร๑
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง สานักการศึกษา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/252 ลาดับที่ 192
โต๏ะโฟเมก๎า
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะโฟเมก๎า จานวน 20 ตัว ตัวละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โต๏ะโฟเมก๎า ขนาดประมาณ 75 x 150 x 75 ซม.
- โครงขาเหล็กพับได๎ ผลิตจากเหล็กแป๊บ ชุบโครเมียม หรือดีกวํา
- หน๎าโต๏ะโฟเมก๎าหนาประมาณ 25 มม.
ใช๎สาหรับโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย สานักการศึกษา
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อ
เพื่อใช๎ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น โดยถือ
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ปฏิบ ัต ิต ามหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน ที่ 22 มิ ถุ นายน
2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/246 ลาดับที่ 171
ครุภัณฑ์การศึกษา
จานวน
384,000 บาท
โต๏ะ-เก๎าอีน้ ักเรียน
จานวน
288,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะ -เก๎าอี้นักเรียนไม๎ยางพารา ระดับประถม จานวน 192 ชุด ชุดละ
1,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- โต๏ะพร๎อมเก๎าอี้นักเรียนระดับประถม มาตรฐาน มอก.
- โต๏ะนักเรียนระดับประถม ไม๎ยางพารา ขนาดประมาณ 40x55x65 ซม.
- เก๎าอีน้ ักเรียนระดับประถม ไม๎ยางพารา ขนาดประมาณ 35×35×74 ซ.ม.
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม สานักการศึกษา จานวน 92 ชุด และโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีสุพรรณ สานักการศึกษา จานวน 100 ชุด
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อ
เพื่อให๎นักเรียนมีโต๏ะ-เก๎าอี้นักเรียนอยํางเพียงพอตํอการเรียน ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎า
ในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/259 ลาดับที่ 214 และ หน๎า
3/258 ลาดับที่ 212
โต๏ะ-เก๎าอีน้ ักเรียนอนุบาล รูปทรงเรขาคณิต
จานวน
96,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ โต๏ะ-เก๎าอีน้ ักเรียนอนุบาล รูปทรงเรขาคณิต 6 ที่นั่ง จานวน 12 ชุด ชุดละ
8,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โต๏ะเด็กโฟเมก๎า ขนาดประมาณ 120 x 120 x 50 ซม. จานวน 1 ตัว
- เก๎าอีเ้ ด็กอนุบาลโฟเมก๎า ขนาดประมาณ 25 x 28 x 54 ซม. จานวน 6 ตัว
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง สานักการศึกษา
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อ
เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหมื่นเงินกอง ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/257 ลาดับที่ 210

2/3/14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
204,000 บาท
รถจักรยานยนต๑
จานวน
204,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถจักรยานยนต๑ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร๑ธรรมดา จานวน 5 คัน คันละ
40,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า 110 ซีซี
- ราคาที่กาหนดไมํรวมอุปกรณ๑ และคําจดทะเบียน
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน สานักการศึกษา จานวน 1 คัน, โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
สานักการศึกษา จานวน 1 คัน, โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง สานักการศึกษา จานวน 1 คัน,
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ สานักการศึกษา จานวน 1 คัน และโรงเรียนวัดศรีปิงเมือง สานัก
การศึกษา จานวน 1 คัน
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/262 ลาดับที่ 221, หน๎า 3/263
ลาดับที่ 222, หน๎า 3/264 ลาดับที่ 224,225 และ หน๎า 3/265 ลาดับที่ 226
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
262,400 บาท
โทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 50 นิว้
จานวน
35,600 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,800
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920x1,080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพขั้นต่า 50 นิว้
- แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตํอสัญญาณภาพและเสียง
- ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํองสัญญาณ รองรับไฟล๑ ภาพ เพลง และภาพยนตร๑
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ใช๎สาหรับโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดพวกช๎าง สานักการศึกษา
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อ
เพื่อใช๎ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น โดยถือ
ปฏิบ ัต ิต ามหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน ที่ 22 มิ ถุ นายน
2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/271 ลาดับที่ 245

2/3/15
โทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิว้
จานวน
168,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 42,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ความละเอียดจอภาพเทํากับ 4K (3,840x2,160 พิกเซล)
- ขนาดของจอภาพขั้นต่า 60 นิว้
- แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตได๎ (Smart TV)
- ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 3 ชํองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตํอสัญญาณภาพและเสียง
- ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 2 ชํองสัญญาณ รองรับไฟล๑ภาพ เพลง และภาพยนตร๑
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- มีขาแขวนจอรองรับ LED ขนาด 60 นิว้ และอุปกรณ๑ในการติดตั้ง
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย สานักการศึกษา
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อ
เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าใน
ท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/270 ลาดับที่ 242
โทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิว้
จานวน
58,800 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ โทรทัศน๑ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x
1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิว้ จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 19,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1,920x1,080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพขั้นต่า 55 นิว้
- แสดงภาพด๎วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตํออินเตอร๑เน็ตได๎ (Smart TV)
- ชํองตํอ HDMI ไมํน๎อยกวํา 2 ชํองสัญญาณ เพื่อการเชื่อมตํอสัญญาณภาพและเสียง
- ชํองตํอ USB ไมํน๎อยกวํา 1 ชํองสัญญาณ รองรับไฟล๑ภาพ เพลง และภาพยนตร๑
- มีตัวรับสัญญาณดิจติ อล (Digital) ในตัว
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง สานักการศึกษา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/272 ลาดับที่ 248

2/3/16
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
58,400 บาท
เครื่องทาน้าเย็นแบบตํอทํอ
จานวน
58,400 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ เครื่องทาน้าเย็นแบบตํอทํอ ขนาด 2 ก๏อก จานวน 4 เครื่อง เครื่องละ
14,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด๎วยวัสดุหรือโลหะไมํเป็นสนิม
- ถังบรรจุน้าภายในทาด๎วยสแตนเลส เกรด 304 ไร๎สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ๑ควบคุมการเปิด-ปิดน้า
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช๎ไฟฟ้า AC 220 โวลต๑ 50 เฮิรตซ๑
- ราคาไมํรวมคําติดตั้ง อุปกรณ๑การติดตั้ง เชํน เบรกเกอร๑กันดูด และไมํรวมเครื่องกรองน้า
ใช๎สาหรับโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย สานักการศึกษา
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/276 ลาดับที่ 262
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
จานวน
239,400 บาท
เครื่องดนตรีสากล ประเภทวงสตริง
จานวน
239,400 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงสตริง จานวน 11 รายการ ประกอบด๎วย
1. กลองชุด 5 ใบ พร๎อมอุปกรณ๑ จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- กลองใหญํ (Bass Drum) 1 ใบ ตัวกลองทาด๎วยไม๎ หรือไฟเบอร๑ หรือโลหะชุบ หรือ สแตนเลส
หรือ นิเกิล ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางไมํต่ากวํ า 22 นิ้ว คุณลักษณะสํวนประกอบโดยทั่วไป
ของกลองใหญํอยํางครบถ๎วน
- กลองฟลอร๑ทอม (Floor Tom-Tom) 1 ใบ ตัวกลองทาด๎วยไม๎ หรือไฟเบอร๑ หรือ โลหะชุบ
หรื อ สแตนเลส หรื อ นิ เ กิ ล ขนาดเส๎ น ผํ า นศู น ย๑ ก ลางไมํ ต่ ากวํ า 16 นิ้ ว มี คุ ณ ลั ก ษณะ
สํวนประกอบโดยทั่วไปของกลองฟลอร๑ทอมอยํางครบถ๎วน
- กลองทอม-ทอม (Tom)-(Tom) 2 ใบ ตัวกลองทาด๎ วยไม๎ หรือไฟเบอร๑ หรือโลหะชุบ หรือ
สแตนเลส หรื อ นิ เ กิ ล ขนาดเส๎ น ผํ า นศู น ย๑ ก ลางระหวํ า ง 10-14 นิ้ ว มี คุ ณ ลั ก ษณะ
สํวนประกอบโดยทั่วไปของกลองทอม-ทอม อยํางครบถ๎วน
- กลองสแนร๑ (Snare Drum) 1 ใบ ตัวกลองทาด๎วยไม๎ หรือไฟเบอร๑ หรือโลหะชุ บ หรือ สแตน
เลส และขอบกลองท าด๎ วยโลหะชุ บ หรื อสแตนเลส หรือ นิ เ กิ ล ขนาดเส๎ นผํ านศู นย๑ ก ลาง
ระหวําง 14 นิ้ว มีหลักสาหรับยึดหน๎ากลอง ทาด๎วยโลหะอยํางดีชุบนิเกิล ด๎านละไมํน๎อยกวํา
8 หลั ก มี คุ ณ ลั ก ษณะสํ ว นประกอบโดยทั่ ว ไปของกลองสแนร๑ อยํ า งครบถ๎ ว น โดยมี ที่
ปรับแตํงความตึงของสายสแนร๑
- ฉาบใหญํ (Cymbal) จานวน 2 ฝา มีเสียงใสกังวาน สํวนผสมของฉาบผลิตจากวัสดุสูตรพิเศษ

2/3/17
อยํางดี ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางแตกตํางกัน ระหวําง 12-24 นิว้
- ฉาบไฮ-แฮท (Hi-Hat) มีเสียงใสกังวาน สํว นผสมของฉาบผลิตจากวัสดุสูตรพิเศษอยํางดี
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 13-15 นิว้
- อุปกรณ๑ประกอบสาหรับกลองชุด ดังตํอไปนี้
1. กระเดื่องสาหรับกลองใหญํ (Bass Drum Pedal) ทาด๎วยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือนิเกิล
ที่สามารถปรับระดับความยืดหยุํนของสปริงได๎ 1 ชุด
2. ขาตั้งฉาบไฮ-แฮท (Hi-Hat Stand) ทาด๎วยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือนิเกิล ที่สามารถ
ปรับระดับความสูง-ต่า และความยืดหยุํนของสปริงได๎ 1 ชุด
3. ขาตัง้ ฉาบใหญํ (Cymbal Stand) ทาด๎วยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือนิเกิล ที่สามารถปรับ
ระดับความสูง-ต่า และลาดเอียงของฉาบได๎ 2 ชุด
4. ขาตั้งกลองสแนร๑ (Snare Stand) ทาด๎วยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือนิเกิล ที่สามารถ
ปรับระดับตาแหนํงความเอียงของกลองได๎ 1 ชุด
5. เก๎าอีส้ าหรับกลองชุด ที่สามารถปรับระดับความสูง-ต่าได๎ 1 ชุด
6. ไม๎ตีกลองชุด ทาจากเนื้อไม๎อยํางดี 1 คูํ
7. มีอุปกรณ๑สาหรับปรับแตํงเสียง 1 ชุด
2. กีต๎าร๑เบสไฟฟ้า 4 สาย จานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครื่อง (Body) ทาด๎วยเนื้อไม๎อยํางดี
- คอกีตาร๑ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพื่อทาให๎คอกีตาร๑อยูํในระดับแนว
ตรงได๎
- มีสะพานนิ้วทาด๎วยไม๎และมี Fret ทาด๎วยโลหะนิเกิล จานวนไมํน๎อยกวํา 22 Fret
- มีที่ปรับระดับสูงต่าระหวํางสายกีตาร๑กับคอกีตาร๑ สามารถปรับเฉพาะได๎ในแตํละสาย โดยอยูํ
ที่ตาแหนํงลาตัวหรือคอกีตาร๑ก็ได๎ พร๎อมสายกีตาร๑ จานวนไมํต่ากวํา 4 สาย
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ไมํต่ากวํา 4 อัน ทาด๎วยโลหะ หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือนิเกิล
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มคี ุณภาพไมํต่ากวํา 2 ตัว
- มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทุ๎ม-แหลมของเสียงได๎ไมํต่ากวํา 2 ตัว
- มีสายสะพายกีตาร๑เบสที่มคี ุณภาพดี 1 เส๎น
3. กีต๎าร๑ไฟฟ้า จานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวเครื่อง (Body) ทาด๎วยเนื้อไม๎อยํางดี
- คอกีตาร๑ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพื่อทาให๎คอกีตาร๑อยูํในระดับแนว
ตรงได๎
- มีสะพานนิว้ ทาด๎วยไม๎และมี Fret ทาด๎วยโลหะนิเกิล จานวนไมํน๎อยกวํา 22 Fret
- มีที่ปรับระดับสูงต่าระหวํางสายกีตาร๑กับคอกีตาร๑ สามารถปรับเฉพาะได๎ในแตํละสาย โดยอยูํ
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ที่ตาแหนํงลาตัวหรือคอกีตาร๑ก็ได๎ พร๎อมสายกีตาร๑จานวน 6 สาย
- ลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ทาด๎วยโลหะ หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือนิเกิล
- มีเครื่องรับสัญญาณ (Pick up) ที่มคี ุณภาพไมํต่ากวํา 2 ตัว
- มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทุ๎ม-แหลมของเสียงได๎ไมํต่ากวํา 2 ตัว
- มีสายสะพายกีตาร๑ที่มคี ุณภาพดี 2 เส๎น
4. คีย๑บอร๑ด ขนาด 61 คีย๑ จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีจานวนลิ่มนิ้ว (Keyboards) 61 ลิ่มนิ้วขึ้นไป และมีขนาดได๎มาตรฐาน
- ระบบเสียงเป็นระบบ Polyphonic Synthesizer (เสียงสังเคราะห๑) ไมํต่ากวํา 128 Voice และมี
ระบบเสียงมาตรฐานแบบ General Midi2 (Gm2)
- มีชํองเชื่อมตํอ USB และชํอง Out put (L/MONNO,R) มีชํอง PHONES Jck และPEDAL Jack
- ระดับความถี่ของเสียง A = 440 Hz.
- เป็นเครื่องที่ใช๎กับกระแสไฟฟ้าสลับ AC.220 โวลท๑
- มีคมูํ อื การใช๎ Keyboards ที่ตรงกับรุํน ยี่หอ๎
5. ตู๎แอมป์สาหรับกีตา๎ ร๑ไฟฟ้า จานวน 2 ตู๎ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องที่ระบุการใช๎งานสาหรับกีตาร๑โดยเฉพาะ
- มีขนาดกาลังขยายไมํต่ากวํา 100 วัตต๑
- ใช๎ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC. 220 โวลท๑
- มีชํองสัญญาณเข๎า (Input) ไมํน๎อยกวํา 1ชํอง
- มีปุ่มปรับเสียง
- มีชํองสัญญาณออก (Output) ดังตํอไปนี้
- ชํองสัญญาณตํอเข๎าภาคขยายอื่นๆ (Line out)
- ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางลาโพงไมํต่ากวํา 10 นิว้ ดอกเดี่ยวหรือดอกคูํ
- ทั้งภาคขยายและลาโพงสามารถตอบสนองความถี่ของกีตาร๑ได๎อยํางสมบูรณ๑
6. ตู๎แอมป์สาหรับกีตา๎ ร๑เบสไฟฟ้า จานวน 1 ตู๎ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องที่ระบุการใช๎งานสาหรับกีตาร๑เบสโดยเฉพาะ
- มีขนาดกาลังขยายไมํต่ากวํา 100 วัตต๑
- ใช๎ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC. 220 โวลท๑
- มีชํองสัญญาณเข๎า (Input) ไมํน๎อยกวํา 1ชํอง
- มีปุ่มปรับเสียง
- มีชํองสัญญาณออก (Output) ดังตํอไปนี้
1. ชํองสัญญาณตํอเข๎าภาคขยายอื่นๆ (Line out)
2. ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางลาโพงไมํต่ากวํา 15 นิว้
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7. ตู๎แอมป์สาหรับคีย๑บอร๑ด จานวน 1 ตู๎ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องที่ระบุการใช๎งานสาหรับคีย๑บอร๑ด (Keyboards) โดยเฉพาะ
- มีขนาดกาลังขยายไมํต่ากวํา 100 วัตต๑
- ใช๎ไฟฟ้าระบบกระแสสลับ AC. 220 โวลท๑
- มีชํองสัญญาณเข๎า (Input) ไมํน๎อยกวํา 2 ชํอง
- มีปุ่มปรับเสียง
- มีชํองสัญญาณออก (Output) ดังตํอไปนี้
1. ชํองสัญญาณตํอเข๎าภาคขยายอื่นๆ (Line out)
2. ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางลาโพงไมํต่ากวํา 12 นิว้
8. ไมโครโฟนสาหรับกลองชุด จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ประกอบด๎วย ไมโครโฟน รวม 7 ตัว
- ไมโครโฟนสาหรับกลองกระเดื่อง
จานวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนสาหรับกลองสแนร๑
จานวน 1 ตัว
- ไมโครโฟนสาหรับกลองทอม-ทอม
จานวน 3 ตัว
- ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร๑สาหรับจับเสียงแหลม
จานวน 2 ตัว
- ตัวจับไมโครโฟนคอนเดนเซอร๑
จานวน 2 ตัว
- ฟองน้ากันลมสาหรับไมโครโฟนคอนเดนเซอร๑
จานวน 2 อัน
9. ไมโครโฟนพร๎อมสายสัญญาณสาหรับนักดนตรี/นักร๎อง จานวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตัวแปลงสัญญาณเป็นชนิดไดนามิค
- ตอบสนองความถี่ในยําน 50-15,000 Hz. หรือดีกวํา
- มีความไวในการรับสัญญาณอยํางน๎อย -54.5 dBV/PA, 1.88 mv/PA
- มีน้าหนักไมํเกิน 298 กรัม
- มีสายสัญญาณความยาวไมํต่ากวํา 10 เมตร เทํากับจานวนไมโครโฟน
- มีรูปแบบการรับสัญญาณเป็นแบบ Cardioid
- มีระบบ Pneumatic shock – mount
10. ขาตั้งไมโครโฟน จานวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ทาจากวัสดุเนื้อดี
- แข็งแรง ทนทาน สามารถปรับระดับสูงต่า และปรับมุมลาด-เอียงได๎
11. ขาตั้งโน๎ตชนิดแป้นเหล็ก จานวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- แป้นวางโน๎ตทาจากโลหะเนือ้ ดี
- ขาตั้ง สามรถปรับระดับสูงต่าได๎
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย สานักการศึกษา
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- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ใ นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อ
เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย ตั้งตามราคาที่สืบได๎จาก
ร๎านค๎าในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/274 ลาดับที่ 257
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
16,000 บาท
เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก จานวน
16,000 บาท
พิมพ๑ (Ink Tank Printer)
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ๑ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํนอ๎ ยกวํา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑ ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 27 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ
8 ภาพตํอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ๑ สีสาหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 15 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 5
ภาพตํอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได๎
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถํายสาเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได๎สูงสุดไมํนอ๎ ยกวํา 99 สาเนา
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวําจานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวํา จานวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง หรือสามารถใช๎งานผํานเครือขํายไร๎สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได๎
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 100 แผํน
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ใช๎สาหรับโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม สานักการศึกษา
- เป็นไปตามเกณฑ๑ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 50
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/284 ลาดับที่ 283
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
11,175,500 บาท
อาคารต่างๆ
จานวน 11,175,500 บาท
โครงการรื้อ ถอนและกํอ สร๎า งอาคารเรีย นทดแทนอาคาร จานวน
6,436,200 บาท
เรียนหลังเดิม ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
- เพื่อจํายเป็นคํา รื้อ ถอนและกํอสร๎างอาคารเรีย นทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม ของโรงเรีย น
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ของเดิมออก จานวน 1 หลัง
2. กํอสร๎างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดประมาณ 11.50 ม. x 20.00 ม. จานวน 1 หลัง
- ปรับพืน้ ที่วางผัง พืน้ ที่ประมาณ 282 ตร.ม.
- พืน้ ที่ขัดมันผสมน้ายากันซึม พืน้ ที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- พืน้ ปูกระเบือ้ งผิวด๎าน พืน้ ที่ประมาณ 57 ตร.ม.
- พืน้ ปูกระเบือ้ งแกรนิตโต๎ พืน้ ที่ประมาณ 508 ตร.ม.
- ผนังกํออิฐฉาบปูน
- ผนังปูกระเบือ้ งพื้นที่ประมาณ 98 ตร.ม.
- ติดตัง้ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร๑ด พืน้ ที่ประมาณ 510 ตร.ม.
- ติดตัง้ โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบือ้ งหลังคา พืน้ ที่ประมาณ 5,137 ตร.ม.
- ติดตัง้ รางรับน้าฝนสแตนเลส ความยาวประมาณ 23 ม.
- ติดตัง้ ประตูเหล็กม๎วนบานโปรํงชนิดมือดึง จานวน 1 ชุด และประตูบานไม๎เนื้อแข็ง
จานวน 23 ชุด
- ติดตัง้ หน๎าตํางบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก จานวน 20 ชุด หน๎าตํางบานติดตายอลูมเิ นียม
กระจก จานวน 4 ชุด และหน๎าตํางบานกระทุ๎งอลูมิเนียมกระจก จานวน 16 ชุด
- ติดตัง้ สุขภัณฑ๑หอ๎ งน้า ระบบประปาและสุขาภิบาล จานวน 1 ระบบ
- ทาสีพลาสติกภายใน พืน้ ที่ประมาณ 2,200 ตร.ม. ทาสีพลาสติกภายนอก พืน้ ที่ประมาณ
300 ตร.ม. ทาสีนามั
้ นพืน้ ที่ประมาณ 93 ตร.ม. และทาสีกันสนิมพื้นที่ประมาณ 373 ตร.ม.
- ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าสํองสวําง จานวน 1 ระบบ
- ติดตัง้ พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิว้ จานวน 26 เครื่อง
- ติดตัง้ ดับเพลิงมือถือ จานวน 6 เครื่อง
- ติดตัง้ เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง และขนาด 30,000 บีทียู
จานวน 8 เครื่อง
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/218 ลาดับที่ 94
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โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม จานวน
500,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปรับปรุงโรงอาหาร
- รื้อถอนหลังคากระเบือ้ งลอนคูํและสังกะสีออก พืน้ ที่ประมาณ 242 ตร.ม.
- รื้อถอนโครงเหล็กหลังคาและสังกะสีออก พืน้ ที่ 56 ตร.ม.
- ติดตัง้ โครงเหล็กหลังคา มุงหลังคาเมทัลชีทพร๎อมฉนวนกันความร๎อน พื้นที่ประมาณ 330
ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร๑ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเครําเหล็กอาบสังกะสี พื้นที่ประมาณ
242 ตร.ม.
- ทาสีนาพลาสติ
้
กภายใน พืน้ ที่ประมาณ 300 ตร.ม.
- ทาสีนาพลาสติ
้
กภายนอก พืน้ ที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- ทาสีกันสนิม/สีนามั
้ นทับหน๎า พืน้ ที่ประมาณ 34 ตร.ม.
2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค๑ (ลานจอดรถและลานกีฬา)
- รื้อพื้น ค.ส.ล. เดิมออก พืน้ ที่ประมาณ 13.00 ตร.ม.
- เทพื้น ค.ส.ล. ใหมํพื้นผิวขัดมันเรียบ พื้นที่ประมาณ 266 ตร.ม. และพื้นผิวขัดมันผสมผง
ฝุน่ สีเขียว พืน้ ที่ประมาณ 322 ตร.ม.
3) รื้อถอนประตูเหล็กม๎วนโปรํงของเดิมที่ชารุดออกพร๎อมติดตั้งประตูเหล็กม๎วนบานโปรํงชนิด
มือดึง ขนาดประมาณ 3.00 x 4.25 ม. จานวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/230 ลาดับที่ 134
โครงการทาสีอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย จานวน
400,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําทาสีอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดทําสะต๐อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขูดลอกสีเดิมออก
- ทาสีภายนอก พืน้ ที่ประมาณ 1,136 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 1,688 ตร.ม.
- ทาสีเพดาน พื้นที่ประมาณ 1,370 ตร.ม. และทาสีน้ามัน พื้นที่ประมาณ 525 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/216 ลาดับที่ 86
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โครงการปูกระเบื้องห๎องเรียน 3 ห๎องเรียนของโรงเรียน จานวน
109,300 บาท
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
- เพื่อจํายเป็น คําปูกระเบื้องห๎องเรียน 3 ห๎องเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- พืน้ กระเบือ้ งขนาด ” x ” พืน้ ที่ประมาณ 184 ตารางเมตร
- ปรับบานประตูไม๎ขนาดประมาณ 0.80 ม. X 2.00 ม. จานวน 6 บาน
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/229 ลาดับที่ 131
โครงการปรับปรุงห๎องประชุมของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จานวน
370,600 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงห๎องประชุมของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนหลังคากระเบือ้ งลอนคูํเดิมออก พืน้ ที่ประมาณ 425.60 ตร.ม.
- ติดตัง้ หลังคาเมทัลชีท พร๎อมฉนวนกันความร๎อน พืน้ ที่ประมาณ 425.60 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดานเดิมออกทิง้ พืน้ ที่ประมาณ 252 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิป ซั่มบอร๑ด 9 มม. ฉาบเรียบโครงเครําเหล็ก อาบสังกะสี พื้นที่ประมาณ
252 ตร.ม.
- ทาสีนาพลาสติ
้
กภายใน พืน้ ที่ประมาณ 473 ตร.ม. ทาสีน้าพลาสติกภายนอก พื้นที่ประมาณ
405 ตร.ม. และทาสีนามั
้ น พืน้ ที่ประมาณ 20 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/228 ลาดับที่ 127
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน จานวน
986,700 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) งานพืน้ และบันได
- ปูกระเบือ้ ง พืน้ ที่ประมาณ 68 ตร.ม.
2) งานผนัง
- ติดตัง้ ผนังบล็อกโปรํงกรุแผํนวีวําบอร๑ด 2 ด๎าน พื้นที่ประมาณ 21 ตร.ม.
- ติดตัง้ มุ๎งลวด ขนาดประมาณ 1.05 ม. X 2.45 ม. จานวน 27 ชุด
3) งานประตู – หน๎าตําง
- รื้อถอนประตูหน๎าตํางและประตูออก จานวน 39 ชุด
- ติดตัง้ หน๎าตํางบานกระจกเลื่อน ขนาดประมาณ 1.10 ม. x 1.85 ม. จานวน 10 ชุด
- ติดตัง้ หน๎าตํางบานกระจกเลื่อน ขนาดประมาณ 1.10 ม. x 2.70 ม. จานวน 33 ชุด
- ติดตัง้ หน๎าตํางบานกระจกติดตาย ขนาดประมาณ 0.45 ม. x 0.90 ม. จานวน 238 ชุด
- ติดตัง้ หน๎าตํางบานกระจกเลื่อน ขนาดประมาณ 2.10 ม. x 2.74 ม. จานวน 4 ชุด
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- ติดตัง้ ประตูบานเลื่อน ขนาดประมาณ 1.20 ม. x 2.00 ม. จานวน 18 ชุด
- ติดตัง้ ประตูบานคูํสวิง ขนาดประมาณ 2.60 ม. x 3.18 ม. จานวน 2 ชุด
- ติดตัง้ มุ๎งลวดหน๎าตํางจานวน 15 ชุด และมุ๎งลวดประตู จานวน 1 ชุด
4) ติดตัง้ จมูกบันได PVC ความยาวประมาณ 125 ม.
5) ซํอมผนังที่ชารุดบริเวณทางเดินชั้น 2-3 ฉาบปูนสกิมโค๎ท สีขาว พืน้ ที่ประมาณ 95 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/228 ลาดับที่ 126
โครงการทาสีอาคารเรียนและเปลี่ยนประตูภายในอาคารเรียน จานวน
500,000 บาท
อุปถัมภ๑คุณธรรม 47 ของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง
- เพื่อจํายเป็นคําทาสีอาคารเรียนและเปลี่ยนประตูภายในอาคารเรียนอุปถัมภ๑คุณธรรม 47 ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพํง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขูดลอกและทาความสะอาดสีเดิมออก
- ทาสีน้าพลาสติกภายใน พืน้ ที่ประมาณ 2,860 ตร.ม.
- ทาสีน้าพลาสติกภายนอก พื้นที่ประมาณ 1,510 ตร.ม.
- ทาสีน้ามัน พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูหอ๎ งเรียนบานไม๎เนือ้ แข็ง จานวน 14 ชุด
- ติดตั้งประตูหอ๎ งเรียนชั้น 4 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมคูํ จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งประตูห๎องน้านักเรียนบานไม๎เนื้อแข็ง จานวน 15 ชุด และประตูหอ๎ งน้าครูบานไม๎เนื้อแข็ง
จานวน 3 ชุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ (ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/223 ลาดับที่ 112
โครงการทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง จานวน
888,300 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกช๎าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขูดลอกและทาความสะอาดสีภายนอกเดิม พื้นที่ประมาณ 1,467 ตร.ม.
- ทาสีน้าอะครีลิคภายใน พืน้ ที่ประมาณ 1,907 ตร.ม.
- ทาสีน้ามันผนัง พืน้ ที่ประมาณ 1,304 ตร.ม.
- ทาสีน้าอะครีลิคเพดาน พืน้ ที่ประมาณ 2,839 ตร.ม.
- ทาสีน้าอะครีลิคภายนอก พืน้ ที่ประมาณ 1,467 ตร.ม.
- ทาสีน้ามันเหล็กระแนงระเบียงกันตก พืน้ ที่ประมาณ 192 ตร.ม.
- ทาสีกันสาด ค.ส.ล. สีน้าอะครีลิคภายนอก พืน้ ที่ประมาณ 891 ตร.ม.
- งานเสาธง ทาสีอะครีลิคภายนอก พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.
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ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ(ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/226 ลาดับที่ 122
โครงการปรับปรุงเวที เสาธง และลานสนามโรงเรียนเทศบาล จานวน
984,400 บาท
วัดศรีปิงเมือง
- เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงเวที เสาธง และลานสนามโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- เทพืน้ ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 986 ตารางเมตร พร๎อมขัดหยาบผิวพืน้
- เทดินผสมปุ๋ยพร๎อมปลูกหญ๎านวลน๎อย พื้นที่ประมาณ 636 ตร.ม.
- งานเสาธง ปรับพืน้ ที่พร๎อมเทพืน้ ค.ส.ล. พืน้ ที่ประมาณ 20 ตร.ม.
พืน้ ปูกระเบือ้ งแกรนิตโต๎และหินแกรนิต พืน้ ที่ประมาณ 28.50 ตร.ม.
ผนังฉาบปูนเรียบ พื้นที่ประมาณ 28 ตร.ม. และปูหินแกรนิต พืน้ ที่ประมาณ 10 ตร.ม.
พร๎อมติดตั้งเสาธง จานวน 1 ชุด
- ทาสีน้าพลาสติกภายนอก พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ (ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/225 ลาดับที่ 117
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งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม
2,460,500 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
2,460,500 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
2,390,000 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
310,000 บาท
คําธรรมเนียมตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ ที่จาเป็นต๎องใช๎เพื่อกิจการของเทศบาล
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างเหมาทาการอยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตํอเติม ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง เชํน จ๎างเหมากาจัดปลวก จ๎างล๎างอัดรูปถําย คําแปล
เอกสาร คําจ๎างสาเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน๑ เข๎าเลํม ทาปก ฯลฯ
- คําจ๎างเหมาบารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส๑พร๎อมคลังข๎อสอบ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส๑พร๎อมคลังข๎อสอบและพัฒนาระบบคลัง
ข๎อสอบให๎เป็นปัจจุบันของโรงเรียนในสังกัด จานวน 11 โรงเรียน
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย จานวน
2,080,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง จานวน
200,000 บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณ
วิทยากร คําใบประกาศนียบัตร คําจัดทาเอกสารประกอบการอบรม คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/194 ลาดับที่ 34
โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน
1,250,000 บาท
นครเชียงใหมํ
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครเชีย งใหมํ เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
คําใช๎จํายในการตกแตํงจัดสถานที่ คําเดินทางไปราชการ คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จําย
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อื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจั ดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไข
เพิ่มเติม และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/198 ลาดับที่ 40
โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน เชํน คําสถานที่จัดงาน
คําตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัล คําโลํ คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเขารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/189 ลาดับที่ 24
โครงการแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น
จานวน
90,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการแขํงขันคนเกํงในโรงเรียนท๎องถิ่น เชํน เงินรางวัล
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ และคําใช๎จําย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเขารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไข
เพิ่มเติม และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/196 ลาดับที่ 37
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning เชํน
คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จําย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/193 ลาดับที่ 33
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โครงการพัฒนากลุํมประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา จานวน
50,000 บาท
ระดับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการพัฒนากลุํมประสานงานวิชาการการจัดการศึกษา
ระดับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คํายานพาหนะ
คําเบีย้ เลีย้ ง คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก๎ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/199 ลาดับที่ 43
โครงการทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นปลายปี โ ดยใช๎ จานวน
70,000 บาท
ข๎อสอบกลาง
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปีโดยใช๎
ข๎อสอบกลาง เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/194 ลาดับที่ 35
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรูร๎ ะบบคลังข๎อสอบ จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู๎ระบบคลังข๎อสอบ
เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําจัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/233 ลาดับที่ 140
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมิน จานวน
70,000 บาท
คุณภาพทางการศึกษา
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา เชํน คําอาหาร คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําจัดทา
เอกสารประกอบการอบรม คําวัสดุอุปกรณ๑ ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนิน
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โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการ
ฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/233 ลาดับที่ 141
โครงการสํงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการสํงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน เชํน คํารางวัล คําอาหาร
คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คําป้ายไวนิล คําวัสดุอุปกรณ๑
ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/186 ลาดับที่ 16
ค่าวัสดุ
รวม
22,500 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซือ้ หรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
2,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูกํ ัน และสี ผ๎าเขียนป้าย
ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย แผํนซีดี ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ๑หรือ
แถบพิมพ๑สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร๑ แผํนกรองแสง และกระดาษตํอเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
48,000 บาท
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชํน คําเชํา Server คําใช๎จํายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร๑เน็ตของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห๑ข๎อสอบหนํวยศึกษานิเทศก๑และ
ฝ่ายวิชาการ

**********************

แผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
42,555,450 บาท
งบบุคลากร
รวม
27,017,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
27,017,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 17,374,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
422,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาทให้กับ ข้าราชการผู้ดารง
ตาแหน่งระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสทิ ธิได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่า จ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มเี หตุพิเศษของผูป้ ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข หนังสือ ที่ มท 0827.2/ว49120 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
463,200 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน ประจาตาแหน่ง ให้ก ับ พนัก งานเทศบาลผู้มีสิท ธิไ ด้รับ ตามบัญ ชีอัต ราเงิน
ประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว 15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
826,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
7,401,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
530,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
10,839,750 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
665,100 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
จานวน
144,000 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ทาหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด (ตามหนังสือที่ มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 และด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
281,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
132,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
3,806,650 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
10,000 บาท
ค่าซักฟอก
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พรมปูพืน้ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
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ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็น การประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เข้าเล่ม ทาปก ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
3,496,650 บาท
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักเดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการหรื อเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการโอนย้าย
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน
150,000 บาท
-เพื่อ จ่า ยเป็นค่ าใช้จ่ ายในการดาเนิน โครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตผู้ สูงอายุ เช่น ค่า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/294 ลาดับที่ 6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
จานวน
75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/293 ลาดับที่ 4
โครงการนิเทศ/ติดตามการดาเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จานวน
7,000 บาท
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น โครงการนิ เ ทศ/ติ ด ตามการด าเนิ น งานอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
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ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/293 ลาดับที่ 5
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
จานวน
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/290 ลาดับที่ 1
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/291 ลาดับที่ 2
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
จานวน
370,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุ ณวิทยากร ค่ากรรมการตัดสิน ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/292 ลาดับที่ 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย
จานวน
55,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/295 ลาดับที่ 7
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา จานวน
350,000 บาท
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าน้ายาทดสอบสารไอโอเดตในเกลือ ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และที่มีก ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/311 ลาดับที่ 30
โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
จานวน
170,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/296 ลาดับที่ 9
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จานวน
85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/300 ลาดับที่ 13
โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคไม่ติดต่อ
จานวน
85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเฝูาระวังปูองกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าอาหาร
ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า สมนาคุณ วิท ยากร ค่า วัส ดุท างการแพทย์ ค่า จัด ท าสื ่อ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/296 ลาดับที่ 8
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน
170,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ
ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/298 ลาดับที่ 11
โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ จานวน
24,650 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์
พาหะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/299 ลาดับที่ 12
โครงการพัฒนาระบบการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคในเขต จานวน
250,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/301 ลาดับที่ 14
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรม จานวน
100,000 บาท
กับดักไข่ยุงลาย
-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น โครงการปู อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกโดยใช้
นวัตกรรมกับดักไข่ยุงลาย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/298 ลาดับที่ 10
โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
จานวน
20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/312 ลาดับที่ 33
โครงการพั ฒ นาร้ า นอาหารและแผงลอยให้ ไ ด้ ม าตรฐาน จานวน
65,000 บาท
ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาปูายรับรองอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/311 ลาดับที่ 31
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โครงการจัดการเหตุราคาญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
จานวน
40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการเหตุราคาญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทาวุฒิบัตร ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/313 ลาดับที่ 34
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จานวน
250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น
ค่า อาหาร ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ค่า สมนาคุณ วิท ยากร ค่า จัด ทาสื่อ ประชาสัม พัน ธ์
ค่าตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/309 ลาดับที่ 27
โครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนด้าน จานวน
250,000 บาท
อาหารปลอดภัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน
ด้านอาหารปลอดภั ย เช่ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุ ด
ทดสอบสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารเบื้องต้น ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวั สดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/307 ลาดับที่ 23
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
จานวน
130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณ ค่าจัดสถานที่ในพิธีเปิดกิจกรรม ค่าวัสดุ
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อุปกรณ์ต่างๆ ค่าปูายไวนิล ค่าเช่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/305 ลาดับที่ 21
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อย จานวน
200,000 บาท
ในสถานศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อย
ในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเงินรางวัล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทาปูายไวนิล ค่าเช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ค่า
ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/308 ลาดับที่ 24
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสาหรับผู้ประกอบการ จานวน
150,000 บาท
อาหารและผูส้ ัมผัสอาหาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสาหรับผู้ประกอบการ
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
จั ดท าวุ ฒิ บั ตรพร้ อมบั ตรประจ าตั ว ค่ าจั ดท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/310 ลาดับที่ 28
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โครงการพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล จานวน
20,000 บาท
โรงอาหาร
-เพื่อจ่า ยเป็นค่ าใช้จ่ ายในการดาเนินโครงการพัฒนาโรงอาหารในโรงเรีย นให้ไ ด้มาตรฐาน
สุขาภิบาลโรงอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทา
ปูายรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/312 ลาดับที่ 32
โครงการพั ฒนาระบบสุ ขาภิบ าลในโรงเรีย นและชุมชน ของ จานวน
350,000 บาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทาวุฒิบัตรพร้อมบัตรประจาตัว ค่าจัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/310 ลาดับที่ 29
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
300,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับ อากาศ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
6,035,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม
เก้าอีพ้ ลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
118,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด
แปรง ผงซักฟอก ถุงรองรับขยะมูลฝอย (ถุงดา) ถุงพลาสติกแบบหูห้วิ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
102,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง เช่น กุญแจ แปรงทาสี ไม้ ปูน
กรวด หิน ดิน ทราย ท่อน้า และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
95,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง เช่ น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่ ร ถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
5,422,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ายาต่าง ๆ วัสดุก ารแพทย์
น้ายาเคมีกาจัดแมลง วัคซีน น้ายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น เพื่อใช้สาหรับฆ่าเชื้อและดับกลิ่นบริเวณที่
มีกลิ่นและแมลงจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ายาเคมีที่ใช้ในการกาจัดลูกน้ายุงลาย และใช้พ่น
หมอกควันกาจัดยุงลาย ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
5,000 บาท
เพื่อใช้ในการจัดซื้อต้นไม้และปุยสาหรับจัดสวนหย่อม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
สานักการสาธารณสุขฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่ น ผ้าปิดปากและปิดจมูก ถุงมือ เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น
กางเกงขายาว(หรือชุดหมี) เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ต ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิ มพ์ ส าหรั บ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แผ่ น กรองแสง และกระดาษต่ อ เนื่ อ ง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
333,000 บาท
ค่าไฟฟูา
จานวน
230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดแขวงต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
103,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดแขวงต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
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งบเงินอุดหนุน
รวม
495,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
495,000 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
จานวน
495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 66
โครงการ โครงการละ 7,500 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
1. แขวงนครพิงค์ จานวน 20 โครงการ
1.1 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนบ้านปิง
1.2 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า
1.3 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา
1.4 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนช้างม่อย
1.5 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนเชตวัน
1.6 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเชียงมั่น
1.7 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเชียงยืน
1.8 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนปุาตัน
1.9 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนศรีลานนา
1.10 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนศรีมงคล
1.11 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองลัง
1.12 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนหมูบ่ ้านเทียมพร
1.13 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านท่อ
1.14 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนแม่หยวก
1.15 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนล่ามช้าง
1.16 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนปุาแพ่ง-วังสิงห์คา
1.17 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนหมูบ่ ้านอุ่นอารี
1.18 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนเอือ้ อาทรปุาตัน
1.19 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนหลิ่งกอก
1.20 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโชตนา
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2. แขวงกาวิละ จานวน 20 โครงการ
2.1 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนการเคหะเชียงใหม่
2.2 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านวัดเกต
2.3 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย
2.4 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนสันนาลุง
2.5 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนขนส่ง ซอย 9
2.6 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนกู่คา
2.7 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองสาตรหลวง
2.8 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านเด่นสามัคคี
2.9 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในชุมชนศรีสร้อยทรายมูล
2.10 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 12 สิงหา
2.11 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนหนองหอย
2.12 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองสาตรน้อย
2.13 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนหนองประทีป
2.14 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนท่าสะต๋อย
2.15 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนหนองเส้ง-ฟูาฮ่าม
2.16 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านแพะ
2.17 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
2.18 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบือ้ งต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนรถไฟสามัคคี
2.19 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนการเคหะหนองหอย 2
2.20 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคเรือ้ รังในชุมชนสันปุาข่อย
3. แขวงเม็งราย จานวน 19 โครงการ
3.1 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบือ้ งต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนวัดดาวดึงษ์
3.2 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในชุมชนศาลาแดง
3.3 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบือ้ งต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนทิพย์รัตน์วลิ ล่า
3.4 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนชัยมงคลบ้านเม็ง
3.5 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา
3.6 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนระแกง
3.7 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
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3.8 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดทรายมูลเมือง
3.9 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในชุมชนปุาพร้าวนอก
3.10 โครงการเฝูาระวังควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในชุมชนฟูาใหม่ประตูก้อม
3.11 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนช้างคลาน
3.12 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดธาตุคา
3.13 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนลอยเคราะห์
3.14 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนชางฆ้อง
3.15 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดนันทาราม
3.16 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนศรีดอนไชยเจริญประเทศ
3.17 โครงการการจัดบริการด้านสุขภาพเบือ้ งต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ในชุมชนกาแพงงาม
3.18 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกาลังกายในชุมชน 5 ธันวา
3.19 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนแม่ขิง
4. แขวงศรีวิชัย จานวน 7 โครงการ
4.1 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนควรค่าม้าสามัคคี
4.2 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดหมื่นเงินกอง
4.3 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนศรีวิชัย
4.4 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนทานตะวัน
4.5 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนปุาห้า
4.6 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนแจ่งหัวลิน
4.7 โครงการรณรงค์ปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบวกหาด
งบลงทุน
รวม
4,203,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
207,200 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
53,000 บาท
ชุดรับแขก
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดรับแขก หุม้ หนัง PVC จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- เก้าอีต้ ัวยาว ขนาดประมาณ 185x79x80 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
- เก้าอีต้ ัวสั้น ขนาดประมาณ 85x79x80 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
- โต๊ะตัวกลางเหล็ก พร้อมกระจกชา ขนาดประมาณ 50x75 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
ใช้สาหรับฝุายบริหารงานทั่วไป สานักการสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้า
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ในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/588 ลาดับที่ 57
ตู้เหล็ก
จานวน
22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จานวน 4 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิน้
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ใช้สาหรับฝุายส่งเสริมสุขภาพ สานักการสาธารณสุขฯ
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/585 ลาดับที่ 46,47
โต๊ะโฟเมก้า
จานวน
12,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะโฟเมก้า จานวน 5 ตัว ตัวละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดประมาณ 180x79x75 เซนติเมตร
- โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแปฺบชุบโครเมียม หรือดีกว่า
- หน้าโต๊ะโฟเมก้า หนาประมาณ 25 มิลลิเมตร
ใช้สาหรับฝุายบริการสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้ องจัดซื้อ
เพื่อใช้สาหรับวางวัสดุอุปกรณ์การตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและผักผลไม้นอกสถานที่
ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/601 ลาดับที่ 100
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน
2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 100x60x75 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
ใช้สาหรับฝุายบริการสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบั ญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็น ต้องจัดซื้อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และทดแทนของเดิมที่ชารุด ทั้งนีต้ ั้งตามราคาที่สืบ
ได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/582 ลาดับที่ 35
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เก้าอีแ้ บบมีพนักพิง ที่วางแขนและล้อเลื่อน
จานวน
6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง ที่วางแขนและล้อเลื่อน ขนาดประมาณ 58 x65x90
เซนติเมตร จานวน 3 ตัว ตัวละ 2,000 บาท
ใช้สาหรับฝุายบริการสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนีต้ ั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/594 ลาดับที่ 75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จานวน
8,000 บาท
รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ
จานวน
8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ ขนาดประมาณ 100x100x50 เซนติเมตร จานวน
2 คัน คันละ 4,000 บาท
ใช้สาหรับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็น ต้องจัดซื้อ
เพื่ อ ใช้ ใ นการขนย้ า ยอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ภายในสุสาน ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบ ได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/12 ลาดับที่ 16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
24,000 บาท
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน
จานวน
24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิว้
- กาลังขับ 145 Watts แบบมีลอ้ ลาก
- มีแบตเตอรี่สารองพลังงานในตัว
- พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย จานวน 2 ตัว
ใช้สาหรับ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงศรีวชิ ัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผมู้ าใช้บริการสุสานช้างเผือก ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/617 ลาดับที่ 153
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน
30,000 บาท
กล้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ
จานวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อ กล้องถ่ายภาพและบั นทึก ภาพ จานวน 1 กล้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีเซนเซอร์รับภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
- หน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว้
- ความเร็วชัตเตอร์ไม่นอ้ ยกว่า 30-1/32,000 วินาที
- ความไวแสง ISO ไม่น้อยกว่า 100-51,200
- สามารถถ่ายวิดีโอได้
- มีช่องเสียบไมโครโฟน
- สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi, Bluetooth เข้ามือถือทันทีโดยไม่ต้องเลือก
ใช้สาหรับ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้บันทึกภาพสาหรับเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสถานประกอบกิจการร้านอาหาร ตลาด
และเหตุราคาญ ทั้งนีต้ ั้งตามราคาทีส่ ืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/622 ลาดับที่ 172
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
47,500 บาท
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน
47,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
ใช้สาหรับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงกาวิละ จานวน 3 เครื่อง และงานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย จานวน 2 เครื่อง
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/13-14 ลาดับที่ 19 และ 21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
44,700 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว้ ) จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/628 ลาดับที่ 193
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จานวน
8,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ใช้สาหรับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 45
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/638 ลาดับที่ 223
เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA
จานวน
5,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ใช้สาหรับงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม แขวงเม็งราย
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 62
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/643 ลาดับที่ 241
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
3,995,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จานวน
3,995,900 บาท
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษสุสานปุาตัน
จานวน
2,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเตาเผาไร้มลพิษสุสานปุาตัน จานวน 1 เตา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทาหน้าที่เผาศพ โลงศพ และวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่
สองทาหน้าที่เผากลิ่นก๊าซ ควัน ฝุุนละออง เชื้อโรคและมลพิษต่าง ๆ
- ขนาดของห้องเผาหลักมีปริมาตร 2.40 ลูกบาศก์เมตร และห้องเผารองมีปริมาตร 0.80
ลูกบาศก์เมตร
- โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทาด้วยเหล็ กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาด
กว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า 1.50 เมตร ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า 3.0 เมตร สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.90 เมตร
โครงสร้างภายในมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร สูงไม่น้อย
กว่า 1.00 เมตร
- ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 225 มม. ทนความร้อนสูง
1,400 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อฐิ ทนไฟ

2/4/20
- พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. ก่อทับด้วยคอนกรีตทนไฟ 15 ES หนา
100 มม. ทนความร้อนสูง 1,400 องศาเซลเซียส
- โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สองทาด้วยเหล็กหนา 3 มม. แข็งแรงทนทาน มี ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 1.10 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.24 เมตร
- ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทนความร้อนสูง
1,400 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อฐิ ทนไฟ
- ประตูโครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
0.70 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทน
ความร้อนสูงที่ 1,400 องศาเซลเซียส
- ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กหนา 2 มม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 0.70 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.50 เมตรสูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม. ทนความร้อน 1,400 องศาเซลเซียส ปล่องหุ้ม
ด้วยแผ่นสแตนเลส 0.50 มม.
- หัวพ่นไฟสาหรับห้องเผาที่หนึ่ง ใช้ระบบไฟฟูา AC 220 V. 50/60 HZ
เชื้อเพลิง Light
Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชือ้ เพลิงขนาด 10-30 Kg/h มอเตอร์ไฟฟูา 400 W. หม้อแปลง
จุดไฟ 17 KV. ควบคุมการทางานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ามัน Gear Pump
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือ
ได้รบั รองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา
- หัวพ่นไฟสาหรับห้องเผาที่สอง ใช้ระบบไฟฟูา AC. 220 V. 50/60 HZ.
เชื้อเพลิง Light
Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-30 Kg/h มอเตอร์ไฟฟูา 400 W. หม้อ
แปลงจุดไฟ 17 KV. ควบคุมการทางานโดย Two Stage (HIGHT-LOW-OFF) การสูบน้ามัน
Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO
9001 หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา
- พัดลมอัดอากาศในห้องเผาที่หนึ่ง ระบบไฟฟูา AC. 2 Poles 50/60 HZ. มอเตอร์ไฟฟูา 370
W. อัตราการหมุน 3,000/3,600 รอบต่อนาที สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลาย
ระดับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟูา Single Phases 220 V.
- พัดลมอัดอากาศในห้องเผาที่สอง ระบบไฟฟูา AC. 2 Poles 50/60 HZ. มอเตอร์ไฟฟูา 550
W. อัตราการหมุน 3,000/3,600 รอบต่อนาที สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลาย
ระดับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟูา Single Phases 220 V.
- ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 120 ลิตร
- ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติแสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0-1,200 องศา
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เซลเซียส และปรับการควบคุมตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทางานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย
- ประตูแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทางานทันที และจะทางานอีกครั้ง
เมื่อประตูปิดเพื่อปูองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
- ระบบเปิด-ปิด ประตูด้วยระบบรอกไฟฟูา
- มีระบบควบคุมการทางานภายในห้องเผาที่หนึ่งให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส
ตลอดการเผาไหม้
- มีระบบการควบคุมการทางานภายในห้องเผาที่สองให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส
ตลอดการเผาไหม้
- ระยะเวลาในการอุ่นเตาไม่เกิน 10 นาที
- ใช้นามั
้ นดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
- อัตราการสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงต่อชั่วโมงไม่เกิน 30 ลิตร (ใช้น้ามันดีเซล/ไบโอดีเซล) รวมทั้งเวลา
ในการเผาศพไม่เกิน 1.30 ชั่วโมงต่อ 1 ศพ และสามารถเผาศพได้อย่างต่อเนื่อง
- มีช่องสาหรับมองดูภายในเตาขณะทาการเผาไหม้ได้
- ระหว่างการเผาไหม้ไม่มกี ารรั่วไหลของเขม่าควันออกจากประตูเตา
- ช่องลิน้ ชักสาหรับเก็บเถ้ากระดูกทาด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมทนทานปลอดสนิม สะดวกต่อการ
ทาความสะอาด
- มีลูกกลิง้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ติดตั้งอยู่หน้าประตูเตาเพื่อง่ายต่อการกลิง้ โลงศพเข้าสู่ตัวเตา
- ตกแต่งหน้าเตาเผาศพไร้มลพิษด้วยกระเบือ้ งแผ่นสแตนเลส 1.00 มม.
- มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า กวาดกระดูกและทาความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด
- การรับประกันและอบรมการใช้เตาเผาศพไร้มลพิษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาศพ
ไร้มลพิษหรือเครื่องเกิดขัดข้องในสภาพใช้งานปกติ แก้ไขให้จนเตาเผาศพไร้มลพิษสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้
2. ติดตามตรวจสภาพการทางานของเตาเผาศพไร้มลพิษทุก 3 เดือน จนถึงวันสิน้ สุดการรับประกัน
3. จัดอบรมการใช้งานและการดูแลบารุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจาเตาเผาศพไร้มลพิษ จนสามารถ
ใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
3.1 จัดอบรมการทางานของเตาเผาศพไร้มลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผาศพ
ไร้มลพิษ รวมทั้งระบบหรือวิธีการกาจัดมลพิษของเตาเผาศพไร้มลพิษ
3.2 จัด อบรมการใช้ งานเตาเผาศพไร้มลพิษ อย่างถู ก วิธี โดยคานึง ถึงความปลอดภั ย
ความประหยัด การกาจัดมลพิษ
3.3 จัดอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เชื้อเพลิงและการดาเนินการใดๆ ในกรณี
เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ จากเตาเผาศพไร้มลพิษ และจากการใช้เชื้อเพลิง
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3.4 จัดอบรมและแนะนาวิธีการเผาศพจริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจาเตาเผาศพไร้มลพิษจน
สามารถใช้งานได้ดี
4. มีคมู่ อื การใช้และการบารุงรักษาเบือ้ งต้น 2 ชุด
- รื้อถอนเตาเผาเดิม และซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหายให้เรียบร้อยสมบูรณ์
สาหรับใช้ในสุสานปุาตัน แขวงนครพิงค์
ทั้งนีต้ ามรายละเอียดและคุณลักษณะที่เทศบาลฯ กาหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/109 ลาดับที่ 4
โครงการก่อสร้างเตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ
จานวน
1,795,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ าก่ อสร้างเตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ จานวน 1 เตา พร้อมอาคาร จ านวน 1 หลั ง
บริเวณสุสานช้างคลาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างอาคาร ขนาดประมาณ 4.5x6.0 เมตร จานวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปรับพืน้ ที่และวางผังอาคาร พืน้ ที่ประมาณ 27 ตารางเมตร
- พืน้ ปูนทรายขัดมัน พืน้ ที่ประมาณ 24 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ พื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร
- ติดตัง้ บล็อกกันฝน ความยาวประมาณ 6.2 เมตร
- ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื้นที่ประมาณ 49 ตารางเมตร
และติดตัง้ ฝูาเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ พืน้ ที่ประมาณ 9 ตารางเมตร
- ติดตัง้ ประตูม้วนแบบทึบ จานวน 1 ชุด
- ทาสีผนังภายนอก ผนังภายใน และฝูาเพดาน พืน้ ที่ประมาณ 145 ตารางเมตร
- ติดตัง้ ระบบไฟฟูา แสงสว่าง จานวน 1 ระบบ
2. ติดตัง้ เตาเผาซากสัตว์ไร้มลพิษ จานวน 1 เตา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นเตาแบบสองห้องเผา ห้องเผาที่หนึ่งทาหน้าที่เผาสัตว์ และวัสดุต่าง ๆ ห้องเผาที่สองทาหน้าที่
เผากลิน่ ก๊าซ ควัน ฝุนุ ละออง เชื้อโรคและมลพิษต่าง ๆ
- ขนาดของห้องเผาหลักมีปริมาตรไม่นอ้ ยกว่า 1.60 ลูกบาศก์เมตร และห้องเผารองมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 0.80 ลูกบาศก์เมตร
- โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งทาด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร โครงสร้างภายใน
มีขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร
- ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่หนึ่งบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 225 มม. ทนความร้อนสูง
1,400 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อฐิ ทนไฟ
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- พื้นภายในเตาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 150 มม. ก่อทับด้วยคอนกรีตทนไฟ 15 ES หนา
100 มม. ทนความร้อนสูง 1,500 องศาเซลเซียส
- โครงสร้างภายนอกของห้องเผาไหม้ที่สองทาด้วยเหล็กหนา 3 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.24 เมตร
- ผนังภายในเตาของห้องเผาไหม้ที่สองบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทนความร้อนสูง
1,400 องศาเซลเซียส โดยไม่ใช้อฐิ ทนไฟ
- ประตูโครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กหนา 4 มม. แข็งแรงทนทาน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
0.70 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 200 มม. ทน
ความร้อนสูงที่ 1,400 องศาเซลเซียส
- ปล่องระบายความร้อนโครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กหนา 2 มม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก 0.70 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.50 เมตรสูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
ภายในบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์หนา 125 มม. ทนความร้อนสูง 1,400 องศาเซลเซียส
- หัวพ่นไฟสาหรับห้องเผาที่หนึ่ง ใช้ระบบไฟฟูา AC 220 V. 50/60 HZ
เชื้อเพลิง Light
Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชือ้ เพลิงขนาด 10-20 Kg/h มอเตอร์ไฟฟูา 250 W. หม้อแปลง
จุดไฟ 17 KV. ควบคุมการทางานโดย Single Stage (ON-OFF) การสูบน้ามัน Gear Pump
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือ
ได้รับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา
- หัวพ่นไฟสาหรับห้องเผาที่สอง ใช้ระบบไฟฟูา AC. 220 V. 50/60 HZ.
เชื้อเพลิง Light
Fuel Oil หรือดีเซล มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงขนาด 10-20 Kg/h มอเตอร์ไฟฟูา 250 W. หม้อ
แปลงจุดไฟ 17 KV. ควบคุมการทางานโดย Two Stage (HIGHT-LOW-OFF) การสูบน้ามัน
Gear Pump เป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพนาเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ISO
9001 หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตหัวเผา
- พัดลมอัดอากาศในห้องเผาที่หนึ่ง ระบบไฟฟูา AC. 2 Poles 50/60 HZ. อัตราการหมุน
2,950 รอบต่อนาที สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับ ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟูา Single Phases 220 V.
- พัดลมอัดอากาศในห้องเผาที่สอง ระบบไฟฟูา AC. 2 Poles 50/60 HZ. อัตราการหมุน
3,000 รอบต่อนาที สามารถปรับปริมาณลมให้เหมาะสมได้หลายระดับ ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟูา Single Phases 220 V.
- ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่กับตัวเตา มีปริมาตร 120 ลิตร
- ควบคุมการเผาด้วยระบบอัตโนมัติ แสดงค่าตัวเลขด้วยระบบดิจิตอลระหว่าง 0-1,200 องศา
เซลเซียส และปรับการควบคุมตัวเองได้โดยมีไฟแสดงการทางานของหัวเผาทั้งสองห้องใช้งานง่าย
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- เมื่อมีการเปิดประตูหัวเผาจะหยุดการทางานทันที และจะทางานอีกครั้งเมื่อประตูปิด เพื่อปูองกัน
อันตรายจากการปฏิบัติงาน
- มีระบบควบคุมการทางานภายในห้องเผาที่หนึ่ง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส
ตลอดการเผาไหม้
- มีระบบการควบคุมการทางานภายในห้องเผาที่สอง ให้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส
ตลอดการเผาไหม้
- ระยะเวลาในการอุ่นเตาไม่เกิน 10 นาที
- ใช้นามั
้ นดีเซลหรือไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
- มีช่องสาหรับมองดูภายในเตาขณะทาการเผาไหม้ได้
- ระหว่างการเผาไหม้ไม่มกี ารรั่วไหลของเขม่าควันออกจากประตูเตา
- ช่องลิน้ ชักสาหรับเก็บเถ้ากระดูกทาด้วยเหล็กพ่นสีกันสนิมทนทาน ปลอดสนิม สะดวกต่อการ
ทาความสะอาด
- มีอุปกรณ์เขี่ยเถ้า กวาดกระดูกและทาความสะอาดภายในตัวเตา 1 ชุด
- การรับประกันและอบรมการใช้เตาเผาสัตว์ไร้มลพิษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้ส่งมอบหรือนับจากวันที่ผ่านการตรวจรับสินค้า หากเตาเผาสัตว์
ไร้ ม ลพิ ษ หรื อ เครื่ อ งเกิ ด ขั ด ข้ อ งในสภาพใช้ ง านปกติ แก้ ไ ขให้ จ นเตาเผาสั ต ว์ ไ ร้ ม ลพิ ษ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้
2. จัดอบรมการใช้งานและการดูแลบารุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ประจาเตาเผาสัตว์ไร้มลพิษ
จนสามารถใช้งานได้ดี การฝึกอบรมอย่างน้อยควรประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
2.1 จัดอบรมการทางานของเตาเผาสัตว์ไร้มลพิษและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของเตาเผา
สัตว์ไร้มลพิษ รวมทั้งระบบหรือวิธีการกาจัดมลพิษของเตาเผาสัตว์ไร้มลพิษ
2.2 จัดอบรมการใช้งานเตาเผาสัตว์ไ ร้มลพิษอย่างถูก วิธี โดยคานึงถึงความปลอดภัย
ความประหยัด การกาจัดมลพิษ
2.3 จัดอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการใช้เชื้อเพลิงและการดาเนินการใดๆ ในกรณี
เกิดอุบัติภัยต่าง ๆ จากเตาเผาสัตว์ไร้มลพิษ และจากการใช้เชื้อเพลิง
2.4 จัดอบรมและแนะนาวิธีการเผาสัตว์จริงให้กับเจ้าหน้าที่ประจาเตาเผาสัตว์ไร้มลพิษ
จนสามารถใช้งานได้ดี
3. มีคมู่ อื การใช้และการบารุงรักษาเบื้องต้น 2 ชุด
- ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/110 ลาดับที่ 8
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งานโรงพยาบาล
รวม
49,899,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
40,329,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
40,329,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
27,872,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตรา ที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
3,267,200 บาท
สาหรับบุคลากรด้านการแพทย์ให้แก่แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดเทศบาลที่ไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการโดยตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม หนังสือ ที่
มท 0827.2/ว49120 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
1,503,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชี อัตราเงินประจา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว 15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
999,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
6,245,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
442,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
9,569,200 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
3,058,200 บาท
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
จานวน
2,619,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ย เลี้ย งพิเ ศษเหมาจ่ายสาหรับ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ป ฏิบัติงาน
ประจาโรงพยาบาลเทศบาลฯ ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/9016
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2531 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ
ที่ มท 0407/20405 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2534
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
282,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
5,866,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
5,704,000 บาท
ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่า กาจัด สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่
สานักการสาธารณสุขรับผิดชอบ
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ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารและ สถานที่ของโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาลิฟต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบารุงรักษาลิฟต์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital OS สาหรับโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital OS สาหรับโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ปูองกันเครือข่ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ปูองกันเครือข่ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์บริการแพทย์แผนไทย 1
- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
- ค่าจ้างเหมาบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่และศูนย์สุขภาพชุมชน
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องอ่านและแปลงสัญ ญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (CR) พร้อมชุด
อุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (CR)
พร้อมชุดอุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดาเนินการตรวจวินิจฉัยเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
เพื่อ จ่า ยเป็ นค่ าจ้า งเหมาเอกชนดาเนิน การตรวจวินิจ ฉั ย เทคนิค การแพทย์แ ละพยาธิวิ ท ยา
สาหรับโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
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- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
162,000 บาท
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก ร
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักเดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างที่ตอ้ งเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับ
การอบรมสัมมนา พร้อมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆ
โครงการอบรมด้านการปูองกั นอัค คีภัย และการซ้อ มแผน จานวน
17,000 บาท
เตรี ย มรั บ การเกิ ด อั ค คี ภั ย แก่ บุ ค ลากรของโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมด้านการปูองกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนเตรียม
รับการเกิดอัคคีภัยแก่บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการอบรม ค่าสารเคมีในการดับเพลิง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/573 ลาดับที่ 8
โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเทศบาลนคร จานวน
60,000 บาท
เชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม, ค่าประกันภัยรถพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/342 ลาดับที่ 82
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวตาบล จานวน
45,000 บาท
หนองหอย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและครอบครัวตาบล
หนองหอย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ
อุป กรณ์ต่า ง ๆ ค่า สารวจความสามารถในการประกอบกิจวัต รประจาวัน (ADL) ผู้สูงอายุ,
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ค่าปูายไวนิล, ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/328 ลาดับที่ 62
ค่าวัสดุ
รวม
146,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาล้างจาน แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง แปรง ผงซักฟอก ถุงรองรับขยะมูลฝอย (ถุงดา) ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล สาลี ถุงมือ น้ายา
ต่างๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้า พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิ ม พ์ส าหรั บ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ แผ่ น กรองแสง และกระดาษต่ อ เนื่ อ ง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
499,000 บาท
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
3,124,500 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
3,073,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
1,703,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
1,703,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวน
200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/314 ลาดับที่ 38
โครงการปูองกันโรคระบาดในสัตว์
จานวน
38,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันโรคระบาดในสัตว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ องดื่ ม ค่ าสมนาคุ ณวิ ทยากร ค่ าจั ด ซื้ อเวชภั ณฑ์ แ ละยาส าหรับ สัต ว์ ค่า จัด ท าปูา ย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/302 ลาดับที่ 17
โครงการรวมใจรักษ์ส่งิ แวดล้อม
จานวน
85,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซือ้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม กากน้าตาล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/111 ลาดับที่ 12
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โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลีย้ งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน
200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่
ใช้ใ นการท าหมันสุ นัข แมว ค่า จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/302 ลาดับที่ 16
โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค จานวน
300,000 บาท
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็ จ
พระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬ าภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/303 ลาดับที่ 19
โครงการส ารวจข้อมูลสั ตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ไม่มีเจ้าของ จานวน
530,000 บาท
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ไม่มีเจ้าของ
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสารวจข้อมูลสุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของ ในวัด โรงเรียน
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และชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์เพื่อทาการผ่าตัด ทาหมัน ตอน สุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น พ.ศ. 2557, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/304 ลาดับที่ 20
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER จานวน
350,000 บาท
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่ ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ค่าจัดการประกวดแข่งขันรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/375 ลาดับที่ 4
ค่าวัสดุ
รวม
398,500 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทาความสะอาด เช่น จาน ชาม กระติกน้าร้อน
ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก อุปกรณ์ในการทาความสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่ รวมทั้งถุงรองรับขยะ
มูลฝอย ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ทราย ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก น้ายาฆ่าเชื้อดับ
กลิ่น สารเคมีกาจัดหนอนแมลงวัน น้ายาขจัดคราบสกปรกไขมัน น้ายาสาหรับฆ่าเชื้อโรค ทา
ความสะอาด และกาจัดแมลงในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่ และรถสุขาเคลื่อนที่ วัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาสลบสัตว์ ยากาจัดเห็บ หมัด ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
สัตว์ หัวเชื้อ จุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม และกากน้าตาล ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หั วพิมพ์หรือ
แถบพิม พ์ส าหรับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ แผ่น กรองแสง และกระดาษต่อ เนื่ อง และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
772,000 บาท
ค่าไฟฟูา
จานวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูา ที่ใช้ในหน่วยงานของฝุายบริการสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ที่ใช้ในหน่วยงานของฝุายบริการสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ที่ใช้ในหน่วยงานของฝุายบริการสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ที่ใช้ในหน่วยงาน
ของฝุายบริการสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบลงทุน
รวม
51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
51,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
11,000 บาท
ถังเก็บน้า
จานวน
11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้า ขนาด 1,000 ลิตร จานวน 2 ใบ ใบละ 5,500 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- เป็นถังเก็บน้าแบบพลาสติก บรรจุน้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ลิตร
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2/4/34
ใช้สาหรับ งานบริการสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ในการบรรจุน้าจุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม. ทดแทนของเดิมที่ชารุด ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้
จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/112 ลาดับที่ 13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวม
40,000 บาท
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
จานวน
40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 24 ลิตร จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 24 ลิตร แบบใช้แก๊ ส โดยทาอุณหภูมิได้สูงสุด
259 องศาฟาเรนไฮต์
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 16 นิว้
ใช้สาหรับ งานสัตวแพทย์ สานักการสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้สาหรับการฆ่าเชือ้ อุปกรณ์ทาหมันให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการทางานกับตัวสัตว์
ทั้งนี้ ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้ าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/350 ลาดับที่ 103

**********************

แผนงานสังคมสงเคราะห
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวม
6,540,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
5,503,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,503,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
3,380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผูม้ ีสทิ ธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
282,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1,640,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
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งบดาเนินงาน
รวม
1,037,200 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
233,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
89,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
200,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
40,500 บาท
ค่าซักฟอก
จานวน
500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พรมปูพืน้ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียม
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
606,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่ างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ ับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
40,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักเดินทางให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรมต่างท้องถิ่น หรือมีการโอนย้าย
หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
120,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุหรือครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อ
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ซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
603,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด
แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
1,147,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
1,147,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
1,147,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
1,147,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการสงเคราะห์เ ด็ ก และเยาวชนที่ป ระสบปัญ หาความ จานวน
335,000 บาท
เดือดร้อน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน เช่น การสงเคราะห์นมผงเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ หรือเด็กที่มีภาวะ
ทุพโภชนา การสงเคราะห์ด้านค่าเครื่องอุปโภคบริโภค หรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความ
จาเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสัง่ การกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/376 ลาดับที่ 1
โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน จานวน
46,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในช่วยปิดภาคเรียน
เพื่อป้องกันปัญหานักเรียน/นักศึกษา เช่น ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/378 ลาดับที่ 4
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จานวน
700,000 บาท
หรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
หรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น จ่ายเงินสดสงเคราะห์ครอบครัวหรือวัสดุ อุปกรณ์
ในการนาไปเป็นทุนประกอบอาชีพ และจ่ายเงินสดและสิ่งของตามความเหมาะสมแก่ผู้ประสบ
สาธารณภัย/ภัยพิบัติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ทดรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน
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พ.ศ. 2556 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/377 ลาดับที่ 2
โครงการอบรมแกนนาเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล จานวน
66,000 บาท
นครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมแกนนาเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/378 ลาดับที่ 5

**********************

แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
22,914,400 บาท
งบบุคลากร
รวม
21,982,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
21,982,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
8,692,600 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎พนักงานเทศบาลสามัญ พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีตามตาแหนํงและ
อัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
จานวน
126,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให๎กับข๎าราชการผู๎ดารง
ตาแหนํงระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเทํา ซึ่งไมํมีสทิ ธิได๎รับเงินประจาตาแหนํงตามกฎหมาย วําด๎วย
เงินเดือนและเงินประจาตาแหนํง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาของสํวนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดํวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํข๎าราชการผู๎ได๎รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร๎อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทนพิเศษของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาผู๎ได๎รับ เงินเดือนหรือ
คําจ๎างถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหนํง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
หนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจาตาแหนํง
จานวน
66,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํง ให๎กับพนักงานเทศบาลผูม๎ ีสทิ ธิได๎รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหนํง
ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดํวนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
คําจ๎างลูกจ๎างประจา
จานวน
843,800 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างประจาให๎แกํลูกจ๎างประจา พร๎อมเงินปรับปรุงคําจ๎างประจา ตามตาแหนํงและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
จานวน
11,499,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
จานวน
754,900 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกจํายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
931,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
192,600 บาท
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
4,500 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมํอาจทา
ในเวลาราชการ ฯลฯ
คําเชําบ๎าน
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซือ้ บ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
128,100 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
674,000 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
30,000 บาท
คําสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเสียง0 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเสียง
คําสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดควันดา
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาสอบเทียบเครื่องตรวจวัดควันดา
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย จานวน
640,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการรณรงค๑รักษาสภาพภูมอิ ากาศเพื่อเมืองนําอยูํ
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการรณรงค๑รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองนําอยูํ เชํน
คํ า อาหารวํ า งและเครื่ อ งดื่ ม คํ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร คํ า อาหาร คํ า วั ส ดุ อุ ป กรณ๑ ตํ า งๆ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/114 ลาดับที่ 4
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โครงการสํงเสริมการเกษตรในเขตเมือง
จานวน
40,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการสํงเสริมการเกษตรในเขตเมือง เชํน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/113 ลาดับที่ 2
โครงการรณรงค๑วันสิ่งแวดล๎อม
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการรณรงค๑วันสิ่งแวดล๎อม เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
คําอาหาร คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการ
แขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/113 ลาดับที่ 1
โครงการเฝ้าระวังและแก๎ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหมํ จานวน
150,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการเฝ้าระวังและแก๎ไขปัญหาหมอกควัน เทศบาลนคร
เชียงใหมํ เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร คําสมนาคุณวิทยากร คําชุดนิทรรศการ
คําป้ายไวนิล คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จําย
ในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/116 ลาดับที่ 7
โครงการเมืองเชียงใหมํอากาศสะอาด
จานวน
145,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการเมืองเชียงใหมํอากาศสะอาด เชํน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําอาหาร คําสมนาคุณวิทยากร คําป้ายไวนิล คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จําย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/116 ลาดับที่ 8

2/6/4
โครงการสํงเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางยั่งยืน จานวน
70,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการสํงเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเมืองอยําง
ยั่งยืน เชํน คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม คําอาหาร คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/114 ลาดับที่ 3
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหามลพิษทางเสียง
จานวน
35,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหามลพิษทางเสียง เชํน คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม คําอาหาร คําสมนาคุณวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม และการเข๎ารับการฝึกอบรม
ของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/119 ลาดับที่ 14
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
4,000 บาท
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องคอมพิวเตอร๑
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให๎อยูํในสภาพดีสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ (รายจํายเพื่อ
ซํอมแซมบารุงรักษาเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
65,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
51,900 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซือ้ หรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
400 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าตําง ๆ เชํน ถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุที่ใช๎ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร๎อน ไม๎กวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
400 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน สี พูํกัน ไม๎อัด แผํนป้าย ฟิล๑มถํายรูป แถบบันทึกเสียง
สาหรับบันทึกเสียงในการประชุม รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย สติ๊กเกอร๑ โฟม ฯลฯ

2/6/5
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
10,300 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หั วพิมพ๑หรือ
แถบพิมพ๑สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร๑ แผํนกรองแสง และกระดาษตํอเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑
ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ

2/6/6
งานไฟฟ้าถนน
รวม
73,468,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
31,404,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
31,404,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
10,570,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎พนักงานเทศบาลสามัญ พร๎อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหนํง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงาน
จานวน
42,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนในอัตราเทํากับอัตราเงินประจาตาแหนํงให๎กับข๎าราชการที่
ได๎รับเงินประจาตาแหนํงตามกฎหมายวําด๎วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหนํง ยกเว๎น ข๎าราชการซึ่ง
ได๎รับเงินประจาตาแหนํงระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาของสํวนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่ อจํ ายเป็ นเงิ นคํ าตอบแทนรายเดื อนในอั ตราเดื อนละ 3,500 บาท ให๎ กั บข๎ าราชการผู๎ ด ารง
ตาแหนํงระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเทํา ซึ่งไมํมีสิทธิได๎รับเงินประจาตาแหนํง ตามกฎหมายวําด๎วย
เงินเดือนและเงินประจาตาแหนํง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือ จากเงินเดือนของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาของสํวนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามหนังสือดํวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555
- เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํข๎าราชการผู๎ได๎รับ เงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร๎อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการเบิกจํายคําตอบแทนพิเศษของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาผู๎ได๎รับเงินเดือนหรือคําจ๎าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหนํง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ดํวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจาตาแหนํง
จานวน
84,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํง ให๎กับพนักงานเทศบาลผูม๎ ีสทิ ธิได๎รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหนํง
ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดํวนที่สุด
ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559

2/6/7
คําจ๎างลูกจ๎างประจา
จานวน
1,630,200 บาท
เพื่ อ จํ า ยเป็ น คํ า จ๎ า งประจาให๎ แ กํ ลู ก จ๎ า งประจา พร๎ อ มเงิ น ปรับปรุงคําจ๎างประจา ตามตาแหนํง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง
จานวน
17,690,200 บาท
เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง
จานวน
1,387,600 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง ตามระเบีย บกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกจํายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจาสํวนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
38,470,900 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
1,111,500 บาท
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
901,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมํอาจทา
ในเวลาราชการ ฯลฯ
คําเชําบ๎าน
จานวน
36,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน/เชําซือ้ บ๎านให๎แกํพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจํายได๎ตามระเบียบฯ
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
174,500 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํ พนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจา ซึ่งมีสทิ ธิเบิกเงิน
คําชํวยเหลือการศึกษาบุตรได๎ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
22,182,400 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
21,982,400 บาท
คําธรรมเนียมตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ ที่จาเป็นต๎องใช๎เพื่อกิจการของเทศบาล
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่งซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ
ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑ หรือสิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ

2/6/8
- คําจ๎างเหมาเอกชนซํอมบารุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายตําง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนซํอมบารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายตําง ๆ ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมํ
- คําจ๎างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย๑สินโรงผสมยางแอสฟัลท๑
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย๑สินโรงผสมยางแอสฟัลท๑
ถนนเชียงใหมํ-ลาพูน
- คําเชําขอใช๎พ้ืนที่เพื่อติดตัง้ อุปกรณ๑โทรคมนาคม
เพื่อจํายเป็นคําเชําใช๎พื้นที่เพื่อติดตั้งอุปกรณ๑โทรคมนาคม อาคารห๎ อ งอุ ป กรณ๑ โ ทรคมนาคม
และห๎ อ งกาลั ง UPS
- คําเชื่อมโยงคูํสายสัญญาณโทรศัพท๑ระหวํางศูนย๑ควบคุมสัญญาณไฟจราจรกับตู๎ควบคุมบริเวณ
ทางแยกตําง ๆ
เพื่อจํายเป็นคําเชําคูํสายโทรศัพท๑เชื่อมโยงคูํสายสัญญาณ ระหวํางศูนย๑ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ระบบ
ๆ
สัญญาณไฟจราจร
- คําจ๎างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย๑สินศูนย๑ฝกึ อบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย๑ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
- คําจ๎างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด และบารุงรักษาทรัพย๑สินศูนย๑ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด บารุงรักษาทรัพย๑สินศูนย๑ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบไฟจราจรและระบบควบคุมการจราจร
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบควบคุมการจราจรและสัญญาณไฟจราจร
ระบบ ATC สัญญาณไฟจราจรทางข๎ามถนน และระบบ CCTV ทั้งในและนอกศูนย๑ควบคุม
- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาระบบกล๎องวงจรปิดและระบบควบคุมกล๎องภายในศูนย๑
ควบคุม CCTV
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ๑ในระบบกล๎องวงจรปิดและระบบควบคุม
กล๎องภายในศูนย๑ควบคุม CCTV ระบบกล๎องวงจรปิดแบบ IP (เฟสที่ 1,2,3,4) จานวน 398
ตัว และระบบควบคุมและบันทึกภายในห๎องศูนย๑ควบคุม CCTV
- คําจ๎างเหมาบารุงรักษาซํอมแซมหม๎อแปลงไฟฟ้า
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบารุงรักษาซํอมแซมหม๎อแปลงไฟฟ้าให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี ป้องกัน
การขัดข๎องของระบบไฟฟ้า สาหรับอาคารศูนย๑ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจรด๎วยระบบ
คอมพิวเตอร๑
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คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
200,000 บาท
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องคอมพิวเตอร๑
เครื่องปรับอากาศ สิ่งกํอสร๎างตํางๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให๎อยูํในสภาพดีสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
(รายจํายเพื่อซํอมแซมบารุงรักษาเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
13,808,900 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
330,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม
แผงกั้นจราจร แผํนป้ายเครื่องหมายจราจร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
760,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าตําง ๆ เชํน ถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟฟ้า หม๎อแปลง
ไฟฟ้า และอุปกรณ๑ไฟฟ้าตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานของงานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ
ในกิจกรรมตําง ๆ ที่เทศบาลจัดขึน้ หรืองานรัฐพิธีหรือพิธีการตําง ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎ก วาด น้ายาล๎างจาน แก๎วน้าจานรอง ถ๎วยชาม
กระติกน้าร๎อน กระติกน้าแข็ง และวัสดุที่จาเป็นในการทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุกํอสร๎าง
จานวน
12,102,400 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ปูน หิน ดิน ทราย ไม๎แบบ ทํอคอนกรีต ตะปู เหล็กเส๎น
ปูนซีเมนต๑ ยางแอสฟัลท๑ อุปกรณ๑ประปา วัสดุเกี่ยวกับงานกํอสร๎างทุกชนิด และสี แปรงทาสี
หมุดสะท๎อนแสง กาวติดหมุด สีสะท๎อนแสง สีสาหรับทาเครื่องหมายจราจรบนเส๎นทาง เสาเหล็กไฟฟ้า
กรวด หิน ดิน ทราย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
จานวน
275,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางในรถยนต๑ อะไหลํรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ
วัสดุเชือ้ เพลิงและหลํอลื่น
จานวน
80,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิง และหลํอลื่น เชํน แก๏ สสาหรับต๎มสีเทอร๑โมพลาสติกในการทาสีตี
เส๎นเครื่องหมายจราจรบนพืน้ ทางและขอบทาง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑
จานวน
1,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ เชํน แอลกอฮอล๑ น้ายาตําง ๆ เคมีภัณฑ๑ เวชภัณฑ๑ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
18,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูํกัน และสี ผ๎าเขียนป้าย
ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย แผํนซีดี ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตํงกาย
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย เชํน รองเท๎า ถุงมือ หน๎ากากกันฝุ่น กันแสง เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว
กางเกงขายาว เสื้อกั๊กสีสะท๎อนแสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
75,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑ หมึกพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ Key Board แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส๑ CD-ROM
จอภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟต๑แวร๑ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุกลุํมใด ๆ ได๎
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,368,100 บาท
คําไฟฟ้า
จานวน
1,150,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้าที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
คําน้าประปา คําน้าบาดาล
จานวน
124,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
คําบริการโทรศัพท๑
จานวน
93,600 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการโทรศัพท๑ที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
3,593,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,593,600 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
172,000 บาท
เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดา และสี)
จานวน
120,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ดา และสี) ความเร็ว 20 แผํนตํอ
นาที จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความเร็วขัน้ ต่า 20 แผํนตํอนาที
- เป็นระบบมัลติฟังก๑ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยํอ - ขยายได๎
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงเม็งราย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/659 ลาดับที่ 39
โต๏ะโฟเมก๎า
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะโฟเมก๎า จานวน 4 ตัว ตัวละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โต๏ะโฟเมก๎า ขนาดประมาณ 75 x 180 x 75 ซม.
- โครงขาเหล็กพับได๎ ผลิตจากเหล็กแป๊บชุบโครเมียม หรือดีกวํา
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- หน๎าโต๏ะโฟเมก๎า หนาประมาณ 25 มม.
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงศรีวิชัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซือ้ เพื่อใช๎
บริการประชาชนในงานพิธีการ งานประเพณี และเทศกาลตํางๆ เพื่อให๎บริการและอานวยความ
สะดวกให๎กับประชาชนผูม๎ าติดตํอ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/655 ลาดับที่ 21
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน
42,000 บาท
- เพื่อจํายเป็น คําจัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไมํต่ากวํา 18,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง
- ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร๑ 5
- ต๎อ งเป็น เครื่อ งปรับ อากาศที่ป ระกอบสาเร็จ รูป ทั้ง ชุด ทั้ง หนํว ยสํง ความเย็น และหนํว ย
ระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหนํวงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร๑
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงศรีวิชัย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/659 ลาดับที่ 41
ครุภัณฑ์เกษตร
จานวน
9,000 บาท
เครื่องปั๊มแชํดูดโคลน ขนาด 2 นิว้
จานวน
9,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปั๊มแชํดูดโคลน ขนาด 2 นิว้ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กาลัง 0.75 KW
- ขนาดทํอทางสํง 40 มม.
- แรงดัน 220 V
- ปริมาณน้า 300 L/min
- สายสํงสูงสุด 12 เมตร
- น้าหนัก 20.5 กก.
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงศรีวิชัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซือ้ เพื่อใช๎
บริการประชาชน ในการแก๎ไขปัญหาทํอระบายน้าอุดตัน น้าทํวมขัง และน้าเนําเสีย ทั้งนี้ตั้งตาม
ราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
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0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/133 ลาดับที่ 54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จานวน
3,379,500 บาท
เครื่องตัดคอนกรีต
จานวน
31,500 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชนิดของเครื่องยนต๑ : เครื่องยนต๑เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร๎อนด๎วยอากาศ (OHV)
- ความจุกระบอกสูบ : 270 ซีซี
- กระบอกสูบ x ชํวงชัก : 77.0 x 58.0 มม.
- กาลังเครื่องยนต๑แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J 1349)*1 : 6.3 กิโลวิตต๑ ที่ 3,600 รอบ/
นาที หรือ 8.6 PS ที่ 3,600 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุดแบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J 1349)*1 : 19.1 นิวตัน.เมตร ที่ 2,500
รอบ/นาที หรือ 14.1 ปอนด๑-ฟุต ที่ 2,500 รอบ/นาที
- ความจุถังน้ามันเชือ้ เพลิง : 5.3 ลิตร
- ความจุน้ามันเครื่อง : 1.1 ลิตร
- อัตราสํวนกาลังอัด : 8.5 : 1
- ระบบกรองอากาศ : แบบมาตรฐานชนิดไส๎กรองสองชั้น
- ระบบสตาร๑ทเครื่องยนต๑ : เชือกดึงสตาร๑ทแบบสปริงรั้งกลับ
- ระบบจุดระเบิด : ดิจติ อล ซีดีโอ (แบบไมํจากัดรอบเครื่องยนต๑)
- ระบบระบายความร๎อน : พัดลมดูดอากาศ
- อัตรารอบสูงสุดที่กาหนดไว๎ : 3,850 ± 150 รอบ/นาที
- ระบบควบคุมอัตราเรํง : กลไกแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลาง
- ระบบดับเครื่อง : แบบตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน
- น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช๎ : น้ามันเบนซินไร๎สารตะกั่ว (สามารถใช๎ได๎กับน้ามันแก๏สโซฮอล๑ที่ผสม
แอลกอฮอล๑ไมํเกิน 10% หรือ E10)
- สัดสํวน (กว๎างxยาวxสูง) มม. : 428 x 355 x 418
- น้าหนักสุทธิ : 25.8 กิโลกรัม
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงนครพิงค๑
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซมสาธารณูปโภคตํางๆ ที่ชารุดให๎อยูํในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎า
ในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/24 ลาดับที่ 28
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กรรไกรตัดเหล็ก
จานวน
13,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกรรไกรตัดเหล็กเส๎น ขนาด 42 นิว้ จานวน 2 อัน อันละ 6,500 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้
- ขาเหล็กอัลลอยด๑ชุบแข็ง
- กลไกภายในแบบขั้นตอนเดียว
- ด๎ามจับและที่จับได๎รับการออกแบบเพื่อการตัดที่คมและควบคุมได๎
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงนครพิงค๑
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซมสาธารณูปโภคตํางๆ ที่ชารุดให๎อยูํในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎า
ในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/27 ลาดับที่ 37
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า
จานวน
9,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ขนาด 14 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- กาลังไฟฟ้าที่ใช๎ : 2,000 วัตต๑
- เส๎นผํานศูนย๑กลางใบตัด : 355 มม. (1 ”)
- เส๎นผํานศูนย๑กลางรู : 25.4 มม. (1”)
- ความเร็วรอบตัวเปลํา (rpm) 3,800
- ขนาดประมาณ (กว๎างxยาวxสูง) : 500x 280 x 600 มิลลิเมตร
- น้าหนักสุทธิ 18.4 กิโลกรัม
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงนครพิงค๑
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซมสาธารณูปโภคตํางๆ ที่ชารุดให๎อยูํในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎า
ในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/27 ลาดับที่ 38
รถตักหน๎าขุดหลัง
จานวน
3,300,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถตักหน๎าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล๎อ จานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- เป็นรถตักหน๎าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล๎อยาง 4 ล๎อติดบุ๎งกี๋สาหรับตักหน๎ารถและบุ๎งกี๋
ขุดด๎านหลังรถ ควบคุมด๎วยระบบไฮดรอลิก
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- ใช๎เครือ่ งยนต๑ดเี ซล 4 จังหวะ มีกาลังไมํน๎อยกวํา 90 แรงม๎าที่รอบเครื่องยนต๑ไมํเกิน 2,200
รอบตํอนาทีระบายความร๎อนด๎วยน้า
- ระบบถํายทอดกาลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
- บุ๎งกี๋ตัก
1) ชุดบุ๎งกี๋ตัก ติดตั้งอยูํหน๎ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
2) ขนาดความจุของบุ๎งกี๋ไมํน๎อยกวํา 0.85 ลูกบาศก๑เมตร
3) ความสูงจากพืน้ ดินถึงสลักบุ๎งกี๋ ขณะยกสูงสุดไมํน๎อยกวํา 3.30 เมตร
- บุ๎งกี๋ขุด
1) ชุดบุ๎งกี๋ขุดติดตั้งอยูํด๎านหลังรถ มีขาค้ายันทาให๎รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมด๎วยระบบไฮ
ดรอลิก
2) ขนาดความกว๎างของบุ๎งกี๋ขุด ไมํน๎อยกวํา 600 มิลลิเมตร
3) ความจุของบุ๎งกี๋ไมํน๎อยกวํา 0.15 ลูกบาศก๑เมตร
4) มีระยะขุดไกลได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 5,300 มิลลิเมตร
5) มีระยะขุดลึกได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 4,000 มิลลิเมตร
- มีน้าหนักใช๎งาน (Operating Weight) ไมํน๎อยกวํา 6,500 กิโลกรัม
- หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผ๎ ลิต
- ระบบไฟฟ้า 12 โวลต๑
- อุปกรณ๑ประกอบ
1) มีมิเตอร๑บอกชั่วโมงการทางานของเครือ่ งจักรกล
2) เกจ๑วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต๑หรือสัญญาณ
3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ามันเครื่อง และไฟชาร๑ทแบตเตอรี่
4) มีเกจ๑บอกระดับน้ามันเชื้อเพลิง
5) มีประแจสาหรับถอดไส๎กรองทุกระบบ จานวน 1 ชุด
6) แมํแรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จานวน 1 ชุด
7) หมวกนิรภัยสาหรับพนักงานขับ จานวน 2 ชุด
8) กระบอกอัดจาระบี จานวน 1 ชุด
9) เครือ่ งมือประจารถ จานวน 1 ชุด
10) ชุดประแจบล็อกสาหรับใช๎กับรถจะต๎องมีไมํน๎อยกวํา 10 ขนาด ตั้งแตํขนาด 14 ถึง 24
มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด และอุปกรณ๑การขันพร๎อมกลํองเหล็ก
11) ชุดประแจปากตายสาหรับใช๎กับรถจะต๎องมีไมํน๎อยกวํา 10 ขนาด ตั้งแตํขนาด 12 ถึง
32 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
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12) มีสัญญาณและอุปกรณ๑อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู๎ผลิต
13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง ไมํนอ๎ ยกวํา 150
มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๐ง จานวน 1 ชุด
14) หนังสือคูมํ อื จานวน 1 ชุด ประกอบด๎วยคูํมือการใช๎(Operation Manual) คูํมอื การซํอม
(Shop Manual) และคูํมอื การสั่งอะไหลํ (Parts Book)
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงกาวิละ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/26 ลาดับที่ 33
เลื่อยยนต๑
จานวน
10,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ เลื่อยยนต๑ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 31.8 ซีซี
- แรงม๎าไมํน๎อยกวํา 2 แรงม๎า
- น้าหนักไมํน๎อยกวํา 4 กิโลกรัม
- ความจุถังน้ามันเบนซินไมํน๎อยกวํา 0.25 ลิตร
- ความจุถังน้ามันเลีย้ งโซํไมํน๎อยกวํา 0.145 ลิตร
- ใช๎โซํขนาดน๎อยกวํา 3/8 PPMMC
- ใช๎บาร๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 40 ซม. หรือ 18 นิว้
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซมสาธารณูปโภคตํางๆ ที่ชารุดให๎อยูํในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎า
ในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/28 ลาดับที่ 43
เครื่องเชื่อมระบบอินเวอร๑เตอร๑
จานวน
16,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร๑เตอร๑ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กระแสไฟเชื่อม 200 แอมป์
- แรงดันไฟ 220 ± 10%
- กระแสไฟเข๎าสูงสุด 7 kVA / 32.2 A
- ความถี่ 50 Hz/60 Hz
- ขนาดลวดเชื่อม 2.6 – 4.0 มม.
- น้าหนัก 12.5 กก.
- ขนาดประมาณ 470 x 210 x 375 มม.

2/6/16
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงศรีวิชัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซม กํอสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกให๎ประชาชน ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎าใน
ท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/32 ลาดับที่ 59
ครุภัณฑ์โรงงาน
จานวน
25,100 บาท
สวํานไฟฟ้าไร๎สาย
จานวน
14,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ สวํานไฟฟ้าไร๎สาย ขนาด 3/8 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,000
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เจาะโลหะ ขนาดไมํน๎อยกวํา 9 มม. ( /8”)
- เจาะไม๎ ขนาด 36 มม.
- ความเร็วรอบสูง 0 – 1,400 รอบ/นาที
- ความเร็วรอบต่า 0 – 400 รอบ/นาที
- ขนาดประมาณ 221x79x244 มม.
- น้าหนัก 1.7 กิโลกรัม
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงนครพิงค๑
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซมสาธารณูปโภคตํางๆ ที่ชารุดให๎อยูํในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎จากร๎านค๎า
ในท๎องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/31 ลาดับที่ 55
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
จานวน
5,500 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว (125 มิลลิเมตร) ขับด๎วยมอเตอร๑
ไฟฟ้า ขนาดไมํน๎อยกวํา 1,000 วัตต๑ ความเร็วรอบไมํน๎อยกวํา 10,000 รอบตํอนาที จานวน 1 ตัว
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงศรีวิชัย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/33 ลาดับที่ 63
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ
จานวน
5,600 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิว้ จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- ขับด๎วยมอเตอร๑ไฟฟ้า ขนาดไมํน๎อยกวํา 1,100 วัตต๑ ความเร็วรอบไมํน๎อยกวํา 4,000 รอบ
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ตํอนาที
- ตัดไม๎ได๎หนา ไมํน๎อยกวํา 65 มิลลิเมตร
- ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางของใบเลื่อยขั้นต่า 8 นิว้
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงศรีวิชัย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/29 ลาดับที่ 46
ครุภัณฑ์สารวจ
จานวน
8,000 บาท
เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร๑
จานวน
8,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร๑ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เลเซอร๑ไดโอด ไมํนอ๎ ยกวํา 635 นิวตันเมตร, มากกวํา 1 มิลลิวัตต๑
- ชํวงวัดระยะ ไมํน๎อยกวํา 0.05 – 80.00 เมตร
- ระดับความอันตรายของเลเซอร๑ (Laser Classes and Safety) ไมํต่ากวํา 2
- ระดับความแมํนยาในการวัดโดยทั่วไป ± 1.5 มม.
- เวลาที่ใช๎ในการวัดโดยทั่วไป ไมํนอ๎ ยกวํา 0.5 วินาที
- เวลาสูงสุดที่ใช๎วัดในการวัด ไมํนอ๎ ยกวํา 4 วินาที
- แหลํงจํายไฟ แบตเตอรี่ ชนิด Li-Ion หรือเทียบเทําประจุไฟ ไมํน๎อยกวํา 3.7 โวลท๑ (1,250 mAh)
- หนํวยวัด เมตร/เซนติเมตร/มิลลิเมตร
- ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP54 หรือเทียบเทํา
ใช๎สาหรับงานชําง แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมกี าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการซํอมแซมสาธารณูปโภคตํางๆที่ชารุด และประชาชนร๎องเรียนให๎อยูํในสภาพที่ดี ทั้งนี้ตั้งตาม
ราคาที่ สื บได๎ จากร๎ านค๎ า ในท๎ อ งถิ่ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/34 ลาดับที่ 68
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งานสวนสาธารณะ
รวม
33,287,900 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
33,287,900 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
120,000 บาท
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
120,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมํอาจทา
ในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
27,565,900 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
20,735,900 บาท
คําธรรมเนียมตํางๆ
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตําง ๆ
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผรู๎ ับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตําง ๆ เชํน คําจ๎างเหมาขนย๎ายและคําแรงจ๎างทาของตําง ๆ หรือ
งานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
- คําจ๎างเหมาตัดแตํงไม๎ใหญํ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตัดแตํงไม๎ใหญํที่เทศบาลไมํสามารถดาเนินการเองได๎
- คําจ๎างเหมาตกแตํงภูมทิ ัศน๑เมือง
เพื่ อ จํ า ยเป็ น คํ า ใช๎ จํ า ยโครงการตกแตํ ง ภู มิ ทั ศ น๑ เ มื อ ง ได๎ แ กํ บริ เ วณสะพานนวรั ฐ สะพาน
รัตนโกสินทร๑, สวนหยํอมบริเวณเกาะกลางแจํงกูํเฮือง, สวนหยํอมบริเวณเกาะกลางประตู สวน
ดอก, สวนหยํอมบริเวณประตูสวนดอกด๎านทิศเหนือ-ใต๎, สวนหยํอมบริเวณเกาะกลางแจํงหัวลิน
, สวนหยํอมบริเวณเกาะกลางแจํงศรีภูมิ, สวนหยํอมบริเวณน้าพุและสวนหยํอมเกาะกลางสม
เพชร, กะบะบริเวณใต๎ต๎นไม๎ขํวงประตูทําแพ, สวนหยํอมบริเวณขํวงประตูเชียงใหมํ, สวนหยํอม
ประตูสวนปรุง, สะพานข๎ามคูเมือง 7 แหํง, บริเวณพิพิธภัณฑ๑พื้นถิ่นล๎านนา และลานอนุสาวรีย๑
สามกษัตริย๑ และตกแตํงใต๎ตน๎ ไม๎ใหญํ 4 มุม รอบคูเมืองด๎านนอก พร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ตกแตํง
- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะล๎านนา ร.9
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะล๎านนา ร.9 โดยการตัดแตํงต๎นไม๎ ตัดหญ๎า ใสํปุ๋ย
พรวนดินไม๎พมุํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รดน้าไม๎ดอก ไม๎ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม๎ กิ่งไม๎ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย๑สิน ภายในสวนสาธารณะล๎านนา ร.9
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- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยการตัดแตํงต๎นไม๎ตัดหญ๎า ใสํปุ๋ย
พรวนดินไม๎พมุํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รดน้าไม๎ดอก ไม๎ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม๎ กิ่งไม๎ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย๑สิน ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก โดยการตัดแตํงต๎นไม๎ตัดหญ๎า ใสํปุ๋ย
พรวนดินไม๎พมุํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รดน้าไม๎ดอก ไม๎ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม๎ กิ่งไม๎ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย๑สิน ภายในสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสุขภาพบ๎านเดํน
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสุขภาพบ๎านเดํน โดยการตัดแตํงต๎นไม๎ ตัดหญ๎า ใสํปุ๋ย
พรวนดินไม๎พมุํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รดน้าไม๎ดอก ไม๎ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม๎ กิ่งไม๎ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย๑สิน ภายในสวนสุขภาพบ๎านเดํน
- คําจ๎างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะเจริญประเทศและสวนสัตตะมังคละ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลสวนสาธารณะเจริญประเทศ และสวนสัตตะมังคละ โดยการตัด
แตํงต๎นไม๎ ตัดหญ๎า ใสํปุ๋ย พรวนดินไม๎พมุํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รดน้าไม๎ดอกไม๎ประดับรักษาความ
สะอาด เก็บกวดเก็บกวาดขยะ วัชพืช และเศษใบไม๎ กิ่งไม๎ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และ
ทรัพย๑สิน ภายในสวนสาธารณะเจริญประเทศและสวนสัตตะมังคละ
- คําจ๎างเหมาดูแลรักษาสนามหญ๎า ต๎นไม๎ใหญํ และระบบสปริงเกอร๑รอบคูเมืองเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาดูแลรักษาสนามหญ๎า ต๎นไม๎ใหญํและระบบสปริงเกอร๑ ตัดแตํงต๎นไม๎ ตัดหญ๎า
ใสํปุ๋ย พรวนดินไม๎พมุํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ รดน้าไม๎ดอก ไม๎ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ฯลฯ
บนเกาะสวนหยํอม ทางแยกทุกสวนบริเวณริมคูเมืองเชียงใหมํ ทั้งด๎านในและด๎านนอกทั้งหมด เพื่อให๎
สภาพภูมทิ ัศน๑และสภาพแวดล๎อมบริเวณคูเมืองเชียงใหมํมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยสวยงาม
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจําย จานวน
4,580,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการจัดงานมหกรรมไม๎ดอก
จานวน
2,000,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการจัดงานมหกรรมไม๎ดอก
เชํน คําใช๎จําย
ในการตกแตํงจัดสถานที่ คําจัดทารถบุปผชาติ คําจัดทารูปแบบริ้วขบวนแหํ คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ
ที่ใช๎ในการจัดงาน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน
กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/387 ลาดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ
จานวน
1,000,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ เชํน คําใช๎จํายในการ
ตกแตํงสถานที่ เงินรางวัลการประกวดกล๎วยไม๎ การประกวดไม๎ดอกไม๎ประดับ คําโลํหรือถ๎วย
รางวัล คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ที่ใช๎ในการจัดงาน และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน
กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/386 ลาดับที่ 1
โครงการตกแตํ ง เมื อ งเพื่ อ ต๎ อ นรั บ เทศกาลประเพณี แ ละ จานวน
1,500,000 บาท
วันสาคัญตําง ๆ
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการตกแตํงเมืองเพื่อต๎อนรับเทศกาลประเพณีและ
วันสาคัญตําง ๆ เชํน คําใช๎จํายในการตกแตํงจัดสถานที่ คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ คําจ๎างเหมา
ตกแตํงซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ คําวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ที่ใช๎ในการตกแตํงเมืองในชํวงเทศกาล ประเพณี
และวันสาคัญตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน
กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/42 ลาดับที่ 96
โครงการวันต๎นไม๎ประจาปีแหํงชาติ
จานวน
80,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการวันต๎นไม๎ประจาปีแหํงชาติ เชํน คําจ๎างเหมาจัดนิทรรศการ
คําพันธุ๑ไม๎ วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขัน
กีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/140 ลาดับที่ 75
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
2,250,000 บาท
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
2,250,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องคอมพิวเตอร๑
เครื่องปรับอากาศ สิ่งกํอสร๎างตํางๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให๎อยูํในสภาพดีสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
(รายจํายเพื่อซํอมแซมบารุงรักษาเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)
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ค่าวัสดุ
รวม
4,842,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
500,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าตําง ๆ เชํน หลอดไฟ สายไฟถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎ก วาด น้ายาล๎างจาน แก๎วน้าจานรอง ถ๎วยชาม
กระติกน้าร๎อน กระติกน้าแข็ง วัสดุที่ใช๎ในการทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุกํอสร๎าง
จานวน
500,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตําง ๆ และเครื่องมือในการกํอสร๎าง เชํน กุญแจ แปรงทาสี ไม๎ ปูน
กรวด หิน ดิน ทราย ทํอน้า และอุปกรณ๑ประปา ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
3,680,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ๑พืช พันธุ๑ไม๎ตํางๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชา วัสดุปลูก พร๎อมอุปกรณ๑
ขยายพันธุ๑ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูํกัน และสี ผ๎าเขียนป้าย
ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย แผํนซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย เชํน รองเท๎า ถุงมือ เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น กางเกงขายาว
หน๎ากากกันฝุ่น กันแสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ตลับ ผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑ หมึกพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ Key Board แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส๑ CD-ROM
จอภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟต๑แวร๑ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่น ๆ
จานวน
1,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุกลุํมใด ๆ ได๎
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
760,000 บาท
คําไฟฟ้า
จานวน
550,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าที่ใช๎ในกิจการของฝ่ายสวนสาธารณะ
คําน้าประปา คําน้าบาดาล
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่ใช๎ในกิจการของฝ่ายสวนสาธารณะ
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คําบริการโทรศัพท๑
จานวน
เพื่อจํายเป็นคําบริการโทรศัพท๑ที่ตดิ ตั้งในกิจการของฝ่ายสวนสาธารณะ

10,000 บาท
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
273,821,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
273,069,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
3,900,000 บาท
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
3,900,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมํอาจทาใน
เวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
261,947,500 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
260,347,500 บาท
คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ
เพื่อจํายเป็นคําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับโครงการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และโครงการตําง ๆ ฯลฯ
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน คําจ๎างเหมาขนย๎ายและคําแรงจ๎างทาของตํางๆ หรืองาน
อื่นที่มลี ักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
- คําจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการจัดเก็ บขยะในเขตเทศบาลนครเชีย งใหมํ จานวน 4
แขวงกาวิละ และ
เพื่อให๎การจัดเก็บขยะมูลฝอย
ภายในเขตเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพและประหยัดคําใช๎จําย โดยผูกพันงบประมาณรายจํายเป็น
ระยะเวลา 5 ปี (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 63) เป็นเงินทั้งสิ้น 568,000,000 บาท ตามสัญญาจ๎าง
เลขที่ จ.70/ 2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ห๎า (1 ต.ค.
62-30 มิ.ย. 63) ในอัตราเดือนละ 10,088,708 บาท และ (1 ก.ค. 63-30 ก.ย. 63) ตั้งตามราคา
กลางที่คณะกรรมการของเทศบาลฯ กาหนด
- คําจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะ เพื่อให๎เทศบาลนครเชียงใหมํสามารถดาเนินการ
กาจัดขยะได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประหยัดคําใช๎จําย
- คําจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดขยะอันตราย
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเอกชนดาเนินการกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อให๎การจัดการขยะ
อันตรายของเทศบาลนครเชียงใหมํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
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- คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงนครพิงค๑
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูเมือง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะตําง ๆ ภายในเขตแขวงนครพิงค๑
- คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงกาวิละ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูเมือง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะตําง ๆ ภายในเขตแขวงกาวิละ
- คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงเม็งราย
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูเมือง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะตําง ๆ ภายในเขตแขวงเม็งราย
- คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาดภายในเขตแขวงศรีวิชัย
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูเมือง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะตําง ๆ ภายในเขตแขวงศรีวชิ ัย
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
1,600,000 บาท
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
1,600,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องคอมพิวเตอร๑
เครื่องปรับอากาศ สิ่งกํอสร๎างตํางๆ ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายให๎อยูํในสภาพดีสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
(รายจํายเพื่อซํอมแซมบารุงรักษาเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
6,798,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซือ้ หรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
2,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าตํางๆ เชํน หลอดไฟ สายไฟถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
2,300,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวตําง ๆ เชํน ไม๎กวาด แปรง ตะกร๎า ถังขยะ อุปกรณ๑ทาความสะอาด
รวมทั้งถุงพลาสติกสาหรับบรรจุขยะมูลฝอย ฯลฯ
วัสดุกํอสร๎าง
จานวน
310,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ปูน หิน ดิน ทราย ไม๎แบบ ทํอคอนกรีต ตะปู เหล็กเส๎น
ปูนซีเมนต๑ ยางแอสฟัลท๑ อุปกรณ๑ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสํง
จานวน
275,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง เชํน ยางนอก ยางในรถยนต๑ อะไหลํรถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ
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วัสดุเชือ้ เพลิงและหลํอลื่น
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิง และหลํอลื่น เชํน แก๏สหุงต๎ม ฯลฯ ที่ใช๎ในโรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ
ของเทศบาลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑
จานวน
2,700,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑ เชํน น้ายาฆําเชื้อโรคและดับกลิ่น สารเคมีกาจัดแมลง น้ายาหรือ
สารเคมีในการกาจัดยุงลาย และพํนหมอกควันกาจัดยุงลาย เพื่อใช๎สาหรับฆําเชื้อโรค กาจัดแมลง
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและกาจัดยุงลาย ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
560,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ๑พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา วัสดุปลูก พร๎อมอุปกรณ๑ขยายพันธุ๑
กระสอบ และสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูํกัน และสี ผ๎าเขียนป้าย
ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย แผํนซีดี คําพิมพ๑ คําแบบพิมพ๑โฆษณา
หรือประชาสัมพันธ๑ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
จานวน
356,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแตํงกายที่จาเป็น เชํน ถุงมือยาง หรือหนัง ผ๎าปิดจมูก-ปาก รองเท๎าบู๏ท เสื้อกันฝน
เสื้อกั๊กสีสะท๎อนแสง เสือ้ แขนยาวหรือแขนสัน้ กางเกงขายาวสาหรับพนักงาน ลูกจ๎าง ที่ปฏิบัติงาน
ด๎านการรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
55,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑ หมึกพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ Key Board แผํนวงจรอิเล็คทรอนิคส๑ CD-ROM และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
424,000 บาท
คําไฟฟ้า
จานวน
300,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล จํายเป็นคํากระแสไฟฟ้าในโรงงานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
คําน้าประปา คําน้าบาดาล
จานวน
102,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล และใช๎ในโรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ เพื่อใช๎
ระบายความร๎อน และกรองไอเสียจากระบบเตาเผา ตลอดจนใช๎ในโรงงานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
คําบริการโทรศัพท๑
จานวน
22,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบริการโทรศัพท๑ที่ติดตั้งในกิจการที่งานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รับผิดชอบโดย
ติดตํอราชการกับโรงพยาบาลตําง ๆ ที่มีขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มากาจัดที่โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ
และที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล

2/6/26
งบลงทุน
รวม
751,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
751,500 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
60,000 บาท
รถเข็นของ แบบพับได๎
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจํายเป็น คําจัด ซื้อ รถเข็นของ แบบพับ ได๎ จานวน 50 คัน คันละ 1,200 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- แบบ 4 ล๎อ
- ทาจากอลูมิเนียม และพลาสติก หรือเทียบเทํา
- สามารถพับได๎
- ขนาดประมาณ 48 x 40 x 85 เซนติเมตร
- รับน้าหนักได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 20 กิโลกรัม
ใช๎สาหรับงานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
ในการขนวัสดุที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน กวาดใบไม๎ ตามถนน ตรอก ซอย ในแขวงเม็งราย โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/46 ลาดับที่ 110
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
575,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา
จานวน
575,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ากวํา 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต๑สูงสุดไมํต่ากวํา ๑๑๐ กิโลวัตต๑ ขับเคลื่อน ๒ ล๎อ แบบธรรมดา จานวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีน้าหนักบรรทุกไมํต่ากวํา 1 ตัน
- เป็นรถชํวงยาว
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ใช๎สาหรับงานรักษาความสะอาด แขวงศรีวิชัย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/382 ลาดับที่ 6

2/6/27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จานวน
50,000 บาท
เลื่อยยนต๑
จานวน
50,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซือ้ เลื่อยยนต๑ จานวน 5 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องยนต๑ไมํน๎อยกวํา 31.8 ซีซี
- แรงม๎าไมํน๎อยกวํา 2 แรงม๎า
- น้าหนักไมํน๎อยกวํา 4 กิโลกรัม
- ความจุถังน้ามันเบนซินไมํน๎อยกวํา 0.25 ลิตร
- ความจุถังน้ามันเลีย้ งโซํไมํน๎อยกวํา 0.145 ลิตร
- ใช๎โซํขนาดไมํน๎อยกวํา 3/8 PPMMC
- ใช๎บาร๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 40 ซม. หรือ 18 นิว้
ใช๎สาหรับงานรักษาความสะอาด แขวงนครพิงค๑ จานวน 1 เครื่อง, งานรักษาความสะอาด แขวงเม็งราย
จานวน 2 เครื่อง และงานรักษาความสะอาด แขวงศรีวชิ ัย จานวน 2 เครื่อง
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ๑ที่ไมํมีกาหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ และมีความจาเป็นต๎องซื้อเพื่อใช๎
สาหรับตัดแตํงกิ่งไม๎ บริเวณพื้นที่สาธารณะให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/28 ลาดับที่ 42,43 และหน๎า
3/27 ลาดับที่ 39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน
66,500 บาท
เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง
จานวน
66,500 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง จานวน 7 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบสะพาย
- เครื่องยนต๑ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.4 แรงม๎า
- ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี
- พร๎อมใบมีด
ใช๎สาหรับงานรักษาความสะอาด แขวงนครพิงค๑ จานวน 2 เครื่อง และใช๎สาหรับงานรักษาความ
สะอาด แขวงกาวิละ จานวน 5 เครื่อง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน๎า 3/47 ลาดับที่ 114, 115

2/6/28
งานบาบัดนาเสีย
รวม
10,799,500 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
5,799,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
36,000 บาท
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
36,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ๎างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเรํงดํวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมํอาจ
ทาในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,885,000 บาท
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
จานวน
635,000 บาท
คําตรวจวิเคราะห๑คุณภาพน้า
เพื่อจํายเป็นคําตรวจสอบวิเคราะห๑คุณภาพน้ากรณีประชาชนร๎องเรียน จากน้าทิ้งจากทํอระบายน้า
อาคาร สถานประกอบการตําง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ เก็บตัวอยํางน้าและจ๎างเหมาตรวจวิเคราะห๑
คุณภาพน้าทิง้ อาคารสานักงาน, โรงอาหารของเทศบาลนครเชียงใหมํ, แมํน้าปิง, คลอง, ลาเหมือง,
แหลํงน้าธรรมชาติทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ ฯลฯ
คําจ๎างเหมาบริการ
- คําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบดัดแปลง ตํอเติม
ครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการตํางๆ เชํน คําจ๎างเหมาขนย๎ายและคําแรงจ๎างทาของตํางๆ หรือ
งานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใชํเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตํอเติมครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎าง
- คําจ๎างเหมารักษาความปลอดภัยโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า เทศบาลนครเชียงใหมํ
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมารักษาความปลอดภัย งาน
พน้า เทศบาลนครเชียงใหมํ
ทั้งนี้
ง
และชํวยให๎
การทางานของระบบป้องกันน้าทํวม และระบบรวบรวมน้าเสียเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
- คําจ๎างเหมาสอบเทียบกล๎องระดับและกล๎องวัดมุม
เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาสอบเทียบกล๎องระดับและกล๎องวัดมุม จากหนํวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ที่มเี ครื่องมือตรวจสอบและสามารถรับรองผลการสอบเทียบ
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
2,250,000 บาท
คําบารุงรักษาและซํอมแซม
จานวน
2,250,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาและซํอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องคอมพิวเตอร๑
เครื่องปรับอากาศ อาคารและสิ่งกํอสร๎างตํางๆ ระบบทํอระบายน้า ระบบทํอรวบรวมน้าเสีย
อาคารสถานีสูบน้าเสียที่ 2-10 ฯลฯ ชารุดเสียหายให๎อยูํในสภาพดีสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
(รายจํายเพื่อซํอมแซมบารุงรักษาเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ)

2/6/29
ค่าวัสดุ
รวม
248,500 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ๑ คําวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าตําง ๆ เชํน หลอดไฟ สายไฟถํานไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ๎านงานครัว
จานวน
3,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว เชํน ไม๎กวาด น้ายาล๎างจาน แก๎วน้าจานรอง ถ๎วยชาม กระติกน้าร๎อน
กระติกน้าแข็ง วัสดุที่ใช๎ในการทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุกํอสร๎าง
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตําง ๆ เชํน ปูน หิน ดิน ทราย ไม๎แบบ ทํอคอนกรีต ตะปู เหล็กเส๎น
ปูนซีเมนต๑ ยางแอสฟัลท๑ อุปกรณ๑ประปา วัสดุเกี่ยวกับการงานกํอสร๎างทุกชนิด ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑
จานวน
130,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ เชํน น้ายาเคมี กระดาษกรอง หลอดแก๎ว และ
อุปกรณ๑ที่จาเป็นในการทดสอบและวิเคราะห๑คุณภาพน้า เวชภัณฑ๑ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน พันธุ๑พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา วัสดุปลูก พร๎อมอุปกรณ๑ขยายพันธุ๑
และสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
จานวน
2,500 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูํกัน และสี ผ๎าเขียนป้าย
ฟิล๑ม ฟิล๑มสไลด๑ รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย แผํนซีดี ม๎วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแตํงกาย
จานวน
4,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําเครื่องแตํงกาย เชํน รองเท๎า ถุงมือ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หน๎ากากกันฝุ่น
กันแสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร๑
จานวน
25,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจานบันทึกข๎อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ๑
แบบเลเซอร๑ หมึกพิมพ๑ หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ Key Board แผํนวงจรอิเล็กทรอนิกส๑ CD-ROM
จอภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร๑หรือซอฟต๑แวร๑ ที่มรี าคาตํอหนํวยไมํเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2,630,000 บาท
คําไฟฟ้า
จานวน
2,600,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าที่สถานีสูบน้า 10 สถานี และโรงบาบัดน้าเสียเทศบาลฝัง่ ตะวันตก ตาบลป่าแดด
จังหวัดเชียงใหมํ
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คําน้าประปา คําน้าบาดาล
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาที่สถานีสูบน้า 10 สถานี และโรงบาบัดน้าเสีย เทศบาลฝั่งตะวันตก
ตาบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหมํ
งบลงทุน
รวม
5,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5,000,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
5,000,000 บาท
โครงการดูดฉีดล๎างทํอระบายน้าและทํอรวบรวมน้าเสียฝั่ง
จานวน
5,000,000 บาท
ตะวันตก
- เพื่อจํายเป็นคําดูดฉีดล๎างทํอระบายน้าและทํอรวบรวมน้าเสียฝั่งตะวันตก เทศบาลนครเชียงใหมํ
ระยะทางไมํนอ๎ ยกวํา 20 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ดูดฉีดล๎างทํอขนาด 0.60 เมตร บนถนนระยะทางไมํน๎อยกวํา 4,825.00 เมตร
2. ดูดฉีดล๎างทํอขนาด 0.80 เมตร บนถนนระยะทางไมํน๎อยกวํา 5,730.00 เมตร
3. ดูดฉีดล๎างทํอขนาด 1.00 เมตร บนถนนระยะทางไมํน๎อยกวํา 1,885.00 เมตร
4. ดูดฉีดล๎างทํอขนาด 1.20 เมตร บนถนนระยะทางไมํน๎อยกวํา 7,560.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน๎า 3/128 ลาดับที่ 44

**********************

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
2,713,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
2,554,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
135,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทา
ในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ
จานวน
582,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาซ่อมบารุงระบบเครื่องเสียงตามสายชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบารุงระบบเครื่องเสียงตามสายของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
1,573,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาล
จานวน
136,000 บาท
นครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาล
นครเชีย งใหม่ เช่น ค่า อาหารว่า งและเครื ่อ งดื ่ม ค่า อาหาร ค่า วัส ดุอ ุป กรณ์ต ่า งๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/391 ลาดับที่ 8
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
184,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัส ดุอุป กรณ์ต่า งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
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กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/396 ลาดับที่ 23
โครงการสารวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ จานวน
423,000 บาท
โปรแกรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและบันทึกข้อมูลเข้าสู่
โปรแกรม เช่น ค่าตอบแทนสารวจและจัดเก็บข้อมูล ค่าตอบแทนบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/27523 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 และ
ที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/397 ลาดับที่ 24
โครงการอบรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในเขต จานวน
120,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/392 ลาดับที่ 10
โครงการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและการพึ่ ง พาตนเองของ จานวน
100,000 บาท
องค์กรชุมชนในแขวงนครพิงค์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวงนครพิงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/389 ลาดับที่ 3
โครงการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและการพึ่ ง พาตนเองของ จานวน
100,000 บาท
องค์กรชุมชนในแขวงกาวิละ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวงกาวิละ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/389 ลาดับที่ 4
โครงการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและการพึ่ ง พาตนเองของ จานวน
100,000 บาท
องค์กรชุมชนในแขวงเม็งราย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของ
องค์กรชุมชนในแขวงเม็งราย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/389 ลาดับที่ 5
โครงการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มและการพึ่ ง พาตนเองของ จานวน
100,000 บาท
องค์กรชุมชนในแขวงศรีวิชัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร
ชุมชนในแขวงศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/390 ลาดับที่ 6
โครงการด าเนิ น การตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนศู น ย์ บ ริ ก ารและ จานวน
20,000 บาท
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการดาเนินการตามภารกิจ ถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจาเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/396 ลาดับที่ 21
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โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์
จานวน
70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/394 ลาดับที่ 15
โครงการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ
จานวน
70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/394 ลาดับที่ 14
โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยค่ า ใช้ จ่า ยในการฝึก อบรมและเข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/393 ลาดับที่ 13
โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัย
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพองค์ก รชุมชนแขวงศรีวิชัย เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/394 ลาดับที่ 16
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ค่าวัสดุ
รวม
250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ลาโพง
ไมโครโฟน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
14,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารจาหน่ายสินค้าชุมชนและศาลาที่ทาการชุมชน ที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาล
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในอาคารจาหน่ายสินค้าชุมชนและศาลาที่ทาการชุมชน ที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาล
งบลงทุน
รวม
159,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
159,000 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
45,000 บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน
21,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ใช้สาหรับ งานสวัสดิการสังคม แขวงศรีวิชัย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/676 ลาดับที่ 20
พัดลมติดผนัง
จานวน
24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อ พัด ลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จานวน 6 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ใบพัดขนาด 24 นิว้ ติดผนัง
- ปรับระดับควบคุมแรงลมได้ 3 ระดับ
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- ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 Volt/50Hz.
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ราคารวมค่าติดตัง้
ใช้สาหรับงานสวัสดิการสังคม แขวงศรีวิชัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
ติดตั้งในอาคารศูนย์ประสานการปฏิบัติงานองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัย เพื่ออานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/673 ลาดับที่ 4
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
38,000 บาท
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
จานวน
38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. มิกเซอร์พร้อมแอมป์ในตัว 4 ช่อง จานวน 1 ชุด
- เพาเวอร์มกิ เซอร์ 4 แชนแนล (1-4 XLR Input)
- เพาเวอร์มกิ เซอร์กาลังขับ 150 W x 2 @4โอห์ม
- ชุดควบคุมเสียง 4 แชนแนล ปรับแยกอิสระ HIGH, LOW, SEND OFF และ PAN ได้อิสระใน
แต่ละแชนแนล
- ฟังก์ชั่นเล่นเพลง MP3 ผ่านทาง USB หรือ SD Card ควบคุมเสียงเบส, แหลม และวอลลุ่ม
เสียง
- 5 Band Graphic EQ
- ช่องสัญญาณ Audio Input 1 ชุด และ Audio Output 1 ชุด แบบ JACK RCA (ขาว-แดง)
- Phone เชื่อมต่อกับหูฟัง เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์เสียง และมีปุ่มปรับระดับเสียง
- Main Output แบบ 1/4" Unbalanced และ XLR Balanced ใช้งานเป็น Sub-Mixer ร่วมกับ
Power Amplifier สาหรับงานระบบเสียงสเกลใหญ่ข้นึ
- Speaker Output 2 ชุด ขั้วต่อลาโพงเป็นแบบ Speakon สามารถใช้งานได้พร้อมกัน 4 ตัว
- มีพัดลมระบายความร้อนอยู่บริเวณด้านหลัง
2. ลาโพงติดผนัง ขนาด 8 นิว้ จานวน 2 คู่
- วัสดุตู้พลาสติก
- ตอบสนองย่านความถี่ตงั้ แต่ 40 Hz – 16 KHz
- พร้อมขาแผ่นเหล็กติดผนัง
3. ไมโครโฟน Wireless จานวน 1 ชุด
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- ทางานบนคลื่นความถี่ VHF 165-210 MHz
- ตอบสนองความถี่ 60 Hz – 16 KHz
- ใช้ถ่านเป็นแบตเตอรี่
- ใช้งานต่อเนื่องนาน 6 ชั่วโมง
4. ตู้ WALL RACK 12 U จานวน 1 ตู้
- แร็คพลาสติก ลึก 17 นิว้ ความสูง 12u
5. ตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าภายในตู้ (Outlet Power Electric) จานวน 1 ชุด
- เพาเวอร์เบรกเกอร์ 15 Amp
- แบบ 3 ขา ขนาด 10 ช่อง
- พร้อมจอ LED โวลท์มเิ ตอร์
- ช่องเสียบ USB 5V./2A. ชาร์ทมือถือได้
6. อุปกรณ์ย่อย (ขาไมโครโฟน, ขายึดลาโพง, สายไฟเดินลาโพง) จานวน 1 ชุด
7. ราคารวมค่าติดตัง้
ใช้สาหรับงานสวัสดิการสังคม แขวงศรีวิชัย
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเพื่อ
ติดตั้งในอาคารศูนย์ประสานการปฏิบัติงานองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัย เพื่ออานวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้ง ตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/673 ลาดับที่ 3
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
76,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
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2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับงานพัฒนาเมือง ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/677 ลาดับที่ 28
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
จานวน
16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องโน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิว้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ใช้สาหรับงานสวัสดิการสังคม แขวงนครพิงค์
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 12
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/677 ลาดับที่ 25

**********************

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
22,871,830 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
20,455,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทา
ในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
17,815,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
3,030,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภณ
ั ฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างสาเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน์ ค่าบริการตรวจสอบ
และแก้ไขกระแสไฟฟูาขัดข้อง ค่าดูแลรักษาหม้อแปลงและระบบไฟฟูา ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาออกแบบ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับทราบ
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดูแลบริเวณ
สถานที่ให้มีความปลอดภัยและปูองกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย
- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้มีความสะอาด
และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
14,785,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จานวน
300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ, ค่าปูาย, ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
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แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/407 ลาดับที่ 1
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ เช่น ค่าโล่, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน, ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/407 ลาดับที่ 2
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์ก รปกครอง จานวน
2,625,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าเบีย้ เลีย้ ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน, ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือฝึกสอน, ค่าชุดกีฬา,
ค่าชุดวอร์มนักกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/412 ลาดับที่ 15
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชน - ประชาชน
จานวน
100,000 บาท
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน-ประชาชนสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ เชน ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/408 ลาดับที่ 4
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จานวน
200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ, ค่าน้าดื่ม, ค่าเกียรติบัตร, ค่าปูาย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/408 ลาดับที่ 3
โครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
จานวน
60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
เช่น ค่าปูาย, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/410 ลาดับที่ 9
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
จานวน
80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าปูาย, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าเช่าเหมายานพาหนะ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง
ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/410 ลาดับที่ 10
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
จานวน
70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าปูาย, ค่าเช่า
เครื่องเสียง, ค่ารางวัล, ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/410 ลาดับที่ 11

2/8/4
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
จานวน
5,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัด สถานที่ , ค่าใช้จ่ายเกี่ ย วกับ การรัก ษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/404 ลาดับที่ 4
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
จานวน
300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา เช่น
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/405 ลาดับที่ 5
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เช่น จัดทาขบวนแห่โคมไฟ
วิสาขบูชา, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/404 ลาดับที่ 3
โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
จานวน
5,000,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ ง ๆ, ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัล, ค่าจัดสถานที่, ค่ากระแสไฟฟูา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3/404 ลาดับที่ 2

2/8/5
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเวียงเจียงใหม่ จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเวียงเจียงใหม่
เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าตอบแทน
กรรมการฯ, ค่าเงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดำเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/406 ลาดับที่ 8
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/408 ลาดับที่ 5
โครงการจัดงานวันออกพรรษา
จานวน
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดาเนินโครงการจัดงานวันออกพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง, ค่าทาปูาย, ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/405 ลาดับที่ 6
โครงการจัดงานประเพณีทาบุญเมือง
จานวน
300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดาเนินโครงการจัดงานประเพณีทาบุญเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา,
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที,่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/406 ลาดับที่ 9

2/8/6
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น
จานวน
200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชีย งใหม่โ อเพ่น เช่น
ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าเงินหรือของรางวัล , ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่า
เวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/413 ลาดับที่ 18
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
จานวน
150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่าวัสดุ, ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/406 ลาดับที่ 7
ค่าวัสดุ
รวม
1,145,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ายาล้างจาน แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง อุปกรณ์ทาความสะอาดที่ใช้ในการทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน หิน ดิน ทราย ไม้แบบ ท่อคอนกรีต ตะปู เหล็กเส้น
ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ประปา วัสดุเกี่ยวกับการงานก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชา วัสดุปลูก พร้อมอุปกรณ์ขยายพันธุ์
และสารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ

2/8/7
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนปูาย
ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ การล้าง อัด ขยาย ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุกีฬา
จานวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล เสาประตูฟุตซอล เสาวอลเลย์บอล ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
จานวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สาหรับห้องสมุดศาลาแดง และสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,465,000 บาท
ค่าไฟฟูา
จานวน
1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ห้องสมุดศาลาแดง ศูนย์การเรียนรู้
ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ห้องสมุดศาลาแดง ตลอดจน
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
2,416,830 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,552,030 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
8,030 บาท
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
จานวน
8,030 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 15” 2 ทาง แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์
ลอย 450 วัตต์ จานวน 1 ชุด
ใช้สาหรับฝุายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สานักการศึกษา
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อ ใช้ใ นการจัด กิจกรรมภาคสนาม ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบ ได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือ
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ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/429 ลาดับที่ 67
ครุภัณฑ์กีฬา
จานวน
1,500,000 บาท
เครื่องออกกาลังกายในร่ม
จานวน
1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องออกกาลังกายในร่ม จานวน 13 รายการ ประกอบด้วย
1. เครื่องชั่งน้าหนักวิเคราะห์ไขมันส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย จานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องวัดขั้วสัญญาณไฟฟูาไม่น้อยกว่า 8 จุด (Tetrapolar 8-point Tactile Electrode
System) คือ เท้าซ้าย ,เท้าขวา ,มือซ้าย และมือขวา ตาแหน่งละ 2 จุด
- ช่วงสัญญาณไฟฟูาในการตรวจด้วยคลื่นความถี่ (20 kHz, 100 kHz) ในการวิเคราะห์ 5 ส่วน
ในร่างกาย (แขนขวา , แขนซ้าย, ลาตัว , ขาขวา , ขาซ้าย) ด้วยความแม่นยาในการวัดสูง
- สามารถชั่งน้าหนักได้ในช่วงไม่นอ้ ยกว่า 10 – 150 กิโลกรัม
- สามารถตั้งค่าส่วนสูงได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 – 300 เซนติเมตร
- ค่าที่วัดได้คือ น้าหนัก (Weight) , เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat) , มวลกล้ามเนื้อ (Muscle)
และ ไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat)
- วิเคราะห์ไขมันด้วยหลักความต้านกระแสไฟฟูาในร่างกาย (BIA)
- มีความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยาในการวัด โดยใส่ข้อมูลเฉพาะส่วนสูงเพียงค่าเดียว (ไม่ต้อง
กรอกข้อมูล เพศ และอายุ )
- สามารถเชื่อมต่อกับแอพลิเคชั่น ผ่านระบบบลูทูธ (Bluetooth) เพื่อการติดตามผลได้สะดวก
และเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่องโดยแสดงผล ค่ามวลไขมัน (Fat mass) และ ดัชนีมวลกาย (BMI) ด้วย
- ผลิตจากโรงงานที่มีหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO หรือ CE หรือมาตรฐานสากล
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และในการตรวจทดลอง
สินค้า ผู้เสนอราคาต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างหรือตรวจทดลองสินค้า จานวน 1 ชุด
มาประกอบการพิจารณาในวันและเวลาที่กาหนด
2. ลู่วิ่งไฟฟูา จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มอเตอร์แบบ AC ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า
- ความเร็วไม่น้อยกว่า 0.8- 25.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีปุม Speed key เลือกความเร็ว
อัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟูา 0-22% มีปุม Incline key เลือกความชันอัตโนมัติที่ระดับ
ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ
- รองรับน้าหนักตัวผูใ้ ช้งานไม่นอ้ ยกว่า 180 กิโลกรัม
- ขนาดพืน้ ที่วิ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 155 เซนติเมตร
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- มีระบบหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยขณะออกกาลังกาย (Safety key)
- มีที่วางสิ่งของและขวดน้า
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน
- มีระบบรองรับแรงกระแทก ปูองกันการบาดเจ็บข้อต่อขณะออกกาลังกาย
- มีระบบฉีดสารหล่อลื่นให้สายพาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้คงทน
- ระบบวั ด อั ต ราการเต้ น หั ว ใจวั ด อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจแบบมื อ จั บ อยู่ บ ริ เ วณราวจั บ
ด้านหน้า เพื่อความสะดวกและความเหมาะสมกับข้อมือในการจับ
- มีโปรแกรมการใช้งาน ได้แก่ โปรแกรมผู้ใช้ปรับเอง (Manual) , โปรแกรมตั้งเปูาหมายไม่
น้อยกว่า3 โปรแกรม, โปรแกรมสาเร็จรูปไม่น้อยกว่า 23 โปรแกรม, โปรแกรมผู้ใช้สร้าง
เอง (User) ไม่น้อยกว่า 3 โปรแกรม, โปรแกรมควบคุมหัวใจ ไม่น้อยกว่า 2 โปรแกรม,
โปรแกรมวัดไขมันในร่างกาย เป็นอย่างน้อย
- หน้าจอแสดงผล (LCD) แสดงข้อมูลไม่น้อยกว่า ระยะเวลา, ระยะทาง, โปรแกรม, แคลอรี่,
ชีพจร, ความชัน, ความเร็ว และไขมันในร่างกาย Body fat
- มีพัดลมระบายความร้อน, มีลาโพง, ช่องเชื่อมต่อหูฟัง
- มีหนังสือแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่ายจากผู้ผลิต
- ผลิตจากโรงงานที่มีหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO หรือ CE หรือ EN
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และในการตรวจทดลอง
สินค้า ผู้เสนอราคาต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นตัวอย่างหรือตรวจทดลองสินค้า จานวน 1 ชุด
มาประกอบการพิจารณาในวันและเวลาที่กาหนด
3. จักรยานจานปั่น จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตัวเครื่องขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
สูงไม่นอ้ ยกว่า 110 เซนติเมตร
- โครงสร้างหลักของเครื่องออกกาลังกาย ทามาจากเหล็ก จานปั่นทาจากอลูมิเนียม มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
- สามารถปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ ไม่น้อยกว่า 24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบ
แม่เหล็กถาวร
- มือจับหุ้มด้วยวัสดุกันลื่น เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย
- เบาะนั่งทาจากวัสดุอย่างดี สามารถปรับระดับความสูงได้ตามสรีระของร่างกาย ไม่น้อยกว่า
17 ระดับ และสามารถปรับระยะห่างใกล้-ไกล ได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 ระดับ
- หน้าจอเป็นแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 11 เซนติเมตร สามารถแสดงผลการทางาน
ได้ดังนี้ (จานวนรอบต่อนาที, กาลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี่, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา,
ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง)
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- ตัวถ่วงน้าหนักจานหมุน (Flywheel) อยู่ด้านหลัง ทาจากอลูมิเนียม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 38 เซนติเมตร
- เป็นอุปกรณ์ใช้ในคลับที่มีคุณสมบัติสูง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน สามารถ
รองรับผูใ้ ช้งานได้เป็นจานวนมาก
- มีหนังสือแต่งตัง้ ตัวแทนจากผู้ผลิต
- ผลิตจากโรงงานที่มีหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO หรือ CE หรือ EN
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และในการตรวจทดลอง
สินค้า ผู้เสนอราคาต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างหรือตรวจทดลองสินค้า จานวน 1 ชุด
มาประกอบการพิจารณาในวันและเวลาที่กาหนด
4. จักรยานนั่งพิง จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างตัวถังทาจากพลาสติก ABS (High Impact ABS plastic) และโครงเหล็กอบแข็ง
เคลือบสารกันสนิมอย่างดี หรือ วัสดุที่มคี ุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า
- ปรับความหนืดด้วยระบบแม่เหล็กถาวร สามารถปรับแรงต้านได้ไม่น้อยกว่า 32 ระดับ
- มีโปรแกรมการใช้งานไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบ
ปรับเอง (Manual ), โปรแกรมการออกกาลังกายแบบสาเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 11 โปรแกรม,
โปรแกรมควบคุมวัตต์ ( Watt Control ), โปรแกรมควบคุมความหนักด้วยอัตราการเต้น
หัวใจ (HRC) ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม, โปรแกรมผู้ใช้สร้างเอง (User) ไม่น้อยกว่า 4
โปรแกรม และโปรแกรมวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน ( Body Fat ) เป็นอย่างน้อย
- หน้าจอดิจิตอลแบบ LCD สามารถแสดงผลและค่าได้อย่างชัดเจน ดังนี้ แสดงข้อมูล เวลา,
ระยะทาง,ความเร็ว, แคลอรี่, ชีพจร, ระดับความหนัก, พลังงาน(วัตต์), การใช้พลังงาน,
แบตเตอรี่การใช้งาน และจานวนรอบต่อนาที (Time, Distance, Speed ,Calorie, Pulse,
Level, Power, Met ,Battery, RPM)
- สามารถนาหน้าจอแสดงผล LCD จักรยานนั่งพิงและเครื่องเดินวงรี มาเป็นคาสั่ง Switch
ได้อิสระกับทั้ง 2 model โดยสามารถติดตั้งแทนหน้าจอที่ฐานของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่
ต้อง upgrade หรือเปลี่ยนแปลงหน้าจอ
- หน้าจอ LCD มีแท่นสาหรับวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ Smart phone/Tablet ระบบ Android หรือ
ระบบ IOS
- หน้าจอ LCD สามารถเชื่อมต่อ MP3 ได้โดยมีการรองรับระบบ Bluetooth
- มีระบบรองรับ CIM (Computer Integrated Menu Function) ผู้ใช้งานสามารถสั่งการหรือ
บันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยใช้ Smart Phone/Tablet ผ่านระบบปฏิบัติการ
Android หรือ ระบบปฏิบัติการ IOS ได้โดยผ่าน Application ที่ทางผู้เสนอราคาจัดหามาให้
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบไร้สาย (Bluetooth)
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- มีชุดวัดการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Handle Pulse) ติดตัง้ ที่มอื จับ
- สายรัดเท้าสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ
- สามารถปรับระดับระยะใกล้-ไกล ของเบาะนั่งได้
- รองรับน้าหนักผูใ้ ช้งานได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม
- สามารถวัดชีพจรระบบสัมผัส (Handlebar Pulse)
- สามารถวัดการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจ
- ใช้พลังงานจากไฟฟูา โดยผ่านตัวแปลงกระแสไฟฟูาและสามารถกาเนิดพลังงานไฟฟูาด้วย
ตัวเอง (Self-generating)
- มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fittest)
- ผลิตจากโรงงานที่มีหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO หรือ CE หรือ EN
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และในการตรวจทดลอง
สินค้า ผู้เสนอราคาต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างหรือตรวจทดลองสินค้า จานวน 1 ชุด
มาประกอบการพิจารณาในวันและเวลา ที่กาหนด
5. เครื่องเดินวงรี จานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงสร้างตัวถังทาจากพลาสติก ABS (High Impact ABS plastic) และโครงเหล็กอบแข็ง
เคลือบสารกันสนิมอย่างดี หรือ วัสดุที่มคี ุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า
- ใช้สาหรับออกกาลังกาย ปรับความฝืดได้ ไม่น้อยกว่า 32 ระดับ
- กาเนิดพลังงานไฟฟูาด้วยการเดิน (Self-generating)
- หน้าจอผลแบบ LCD แสดงค่าในหน้าจอเดียวกัน ได้แก่ ระยะเวลา (Time), ระยะทาง
(Distance), รอบการปั่น (RPM), วัตต์ (Watt), ความเร็ว (Speed), แคลอรี่ (Calories), อัตรา
เต้นหัวใจ (Pulse), อายุ (Age), อัตราเต้นหัวใจเปูาหมาย (Target heart rate)
- มีโปรแกรมการใช้งานไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการออกกาลังกายแบบ
ปรับเอง (Manual), โปรแกรมการออกกาลังกายแบบสาเร็จรูป (Preset Program) ไม่น้อยกว่า
12 โปรแกรม, โปรแกรมควบคุมความหนักด้วยอัตราการเต้นหัวใจ (HRC) ไม่น้อยกว่า 5
โปรแกรม, โปรแกรมผู้ใช้สร้างเอง (User) ไม่น้อยกว่า4 โปรแกรม, โปรแกรมควบคุมวัตต์
(Watt Control), โปรแกรมวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat) เป็นอย่างน้อย
- สามารถนาหน้าจอแสดงผล LCD เครื่องเดินวงรีและจักรยานนั่งพิง มาเป็นคาสั่ง Switch
ได้อิสระกับทั้ง 2 model โดยสามารถติดตั้งแทนหน้าจอที่ฐานของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่
ต้อง upgrade หรือเปลี่ยนแปลง หน้าจอ
- มีระบบรองรับ CIM (Computer Integrated Menu Function) ผู้ใช้งานสามารถสั่งการหรือ
บันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยใช้ Smart Phone/Tablet ผ่านระบบปฏิบัติการ Android
หรือ ระบบปฏิบัติการ IOS ได้โดยผ่าน Application ที่ทางผู้เสนอราคาจัดหามาให้ เชื่อมต่อ
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กับอุปกรณ์แบบไร้สาย (Bluetooth)
- สามารถสั่งการหรือบันทึกข้อมูลการใช้งานเครื่องออกกาลังกายโดยใช้ Smart phone
/Tablet ระบบ Android หรือ iOS
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียง, มีลาโพง
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Hand Pulse) และรองรับการวัดอัตราเต้นหัวใจแบบไร้สาย
- สามารถวัดการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจ
- มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fittest)
- รับน้าหนักผูใ้ ช้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม
- ผลิตจากโรงงานที่มหี นังสือรับรองมาตรฐาน ISO หรือ CE หรือ EN
- เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในด้านการให้ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และในการตรวจทดลอง
สินค้า ผู้เสนอราคาต้องนาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างหรือตรวจทดลองสินค้า จานวน 1 ชุด
มาประกอบการพิจารณาในวันและเวลาที่กาหนด
6. ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 6 สถานี จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เครื่องฝึกกล้ามเนือ้ 6 สถานี โครงสร้างหลักเป็นโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2x2 นิ้ว และ
ไม่น้อยกว่า 2 x 3 นิว้ ที่มคี วามแข็งแรง ทนทาน
- เบาะทาจากโฟมอย่างดี หุ้มด้วยไวนิล ซึ่งมีความทนทานต่อการฉีกขาด มีขนาดพอเหมาะ
นั่งสบาย
- มีสถานีฝึกต่าง ๆ คือ
- Bench Press Station สถานีฝึกนั่งดันพร้อมกับการปรับระยะจุดเริ่มต้น (กล้ามเนื้ออก
ไหล่ หลังส่วนบน และขา)
- Cable Station สถานีฝึกดึงพร้อมกับการปรับแขนดึง (กล้ามเนื้อมัดเล็กตามกีฬาพิเศษ
และคล้ายการฝึกด้วยดัมเบล)
- Ab Crunch Station สถานีฝึกกล้ามเนือ้ ท้อง (กล้ามเนือ้ ท้อง)
- Low Pulley Station สถานีฝึกรอกตัวล่าง (กล้ามเนือ้ ขา แขน และหลังส่วนบน)
- High Pulley Station สถานีฝึกรอกตัวบน (กล้ามเนือ้ แขน และหลังส่วนบน)
- Leg Extension and Curl Station สถานีฝึกกล้ามเนื้อต้นขา (กล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า
และส่วนหลัง)
- ออกแบบพิเ ศษให้ถู กต้องตามหลักการฝึกกล้ามเนื้อ โดยมีน้าหนักแผ่นรวมไม่น้อยกว่า
200 ปอนด์ น้าหนักย่อยแผ่นละไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ เพื่อทาให้ผู้ฝึกสามารถเพิ่มน้าหนัก
ในการฝึกได้ตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และปูองกันการบาดเจ็บจากการเพิ่มน้าหนัก
ที่มากเกิน
- ชุดน้าหนักฝึกไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ชุดที่ 1 สาหรับสถานี
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Cable, Lat pull และ Leg extension ชุดที่ 2 สาหรับสถานี Bench press
- สถานีฝึกท่า Leg Extension มีนวมล็อคหน้าแข้งที่สามารถปรับให้เข้ากับขาทุกขนาด เพื่อการ
ออกแรงสูงสุดขณะฝึก
- สามารถปรับระดับและมุมเบาะนั่งและเบาะพิงหลังให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและท่าการฝึก
- แขนดึงของสถานีฝึก Cable Station สามารถปรับระดับแขนได้หลายท่าฝึกอย่างง่ายด้วย
การบีบกลไกเลื่อนแขน
7. ดัมเบลแบบปรับได้นาหนั
้ ก 10-50 ปอนด์ พร้อมชั้นวาง จานวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ดัมเบลแบบปรับน้าหนักได้ น้าหนักรวมข้างละ 50 ปอนด์
- สามารถเลือกน้าหนักที่ตอ้ งการโดยใช้ สลักเสียบเลือกน้าหนักที่ตอ้ งการ
- สามารถปรับน้าหนักได้ตงั้ แต่ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 ปอนด์
- ชั้นวางสามารถวางดัมเบลได้ไม่น้อยกว่า 2 อัน บริเวณฐานรองดัมเบลเป็นเหล็กมียางรอง
เพื่อปูองกันการกระแทก ชั้นวางมีความมั่นคงแข็งแรง
8. เก้าอีย้ กน้าหนักแบบปรับขึ้นลง จานวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเก้าอี้ฝึก ดัมเบลล์แบบปรับ มุมพนักพิงหลังได้ โดยสามารถปรับ ให้เ อีย งขึ้น (Incline)
ปรับให้ราบ (Flat) หรือปรับให้เอียงลง (Decline) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 ระดับ
- โครงสร้างทาด้วยเหล็ก และพ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
- เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง เป็นเบาะฟองน้าชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการ ฉีกขาด
และมีขนาดที่พอเหมาะในการรองรับร่างกาย แต่ไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของช่วงแขน
และช่วงไหล่
- มีนวมที่ล็อคขา สามารถปรับขึ้นลงได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 ระดับ เพื่อความมั่นคงในการฝึกตาม
สรีระผูเ้ ล่น
- อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า 60 x 145 x 110 เซนติเมตร
9. อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- อุป กรณ์ยืด เหยีย ดกล้ามเนื้อส่ วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อ คลายกล้ามเนื้อและเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดในบริเวณกล้ามเนือ้
- เบาะรองนั่งและเบาะรองขา เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ไม่ซับเหงื่อและ
ทาความสะอาดได้ง่าย
- มือจับมีลักษณะให้จับได้หลากหลายมุม เพื่อฝึกท่าต่างๆ และหุม้ ยางกันลื่น
- นวมโฟมรองข้อเท้าปรับระดับได้ ให้พอดีกับรูปร่างของผูใ้ ช้
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย
- โครงสร้างหลักทาด้วยเหล็กวงรีหรือเหล็กกลม เพื่อความปลอดภัย เคลือบสีแบบ Powder
Coating
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- สามารถใช้ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ บริเวณ ต้นขา น่อง หลัง และก้น
10. เก้าอี้ยกบาร์เบลแบบราบพร้อมชุดยกน้าหนักโอลิมปิค จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- เก้าอีฝ้ กึ ยกบาร์เบลแบบราบ
- เบาะรองหลัง เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุม้ ด้วยวัสดุอย่างดี
- ตาแหน่งวางบาร์เบลไม่น้อยกว่า 3 ระดับ เพื่อความเหมาะสมกับรูปร่างผู้ใช้
- มีก้านสาหรับแขวนแผ่นน้าหนักไม่น้อยกว่า 4 อัน
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย
- โครงสร้างหลักทาด้วยเหล็กวงรีหรือเหล็กกลม เพื่อความปลอดภัย เคลือบสีแบบ Powder
Coating
- มีคานโอลิมปิคแบบตรง 1 อัน ทาด้วยเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี และมีตัวล็อคแผ่นน้าหนัก
ที่สามารถคลายออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นน้าหนักได้ จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน
- แผ่นน้าหนักขนาดโอลิมปิค เป็นแผ่นเหล็กทาสี น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
11. เก้าอีย้ กบาร์เบลแบบเอียงขึน้ พร้อมชุดยกน้าหนักโอลิมปิค จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- เก้าอีฝ้ กึ ยกบาร์เบลแบบเอียงขึน้
- เบาะรองหลังและเบาะนั่ง เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุม้ ด้วยวัสดุอย่างดี
- ตาแหน่งวางบาร์เบลไม่น้อยกว่า 3 ระดับ เพื่อความเหมาะสมกับรูปร่างผู้ใช้
- มีก้านสาหรับแขวนแผ่นน้าหนักไม่น้อยกว่า 4 อัน
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย และบริเวณด้านหลังมีที่
ยืนของผูฝ้ กึ สอนด้านหลังยึดติดที่ตัวอุปกรณ์เพื่อปูองกันอันตรายขณะฝึก
- โครงสร้างหลักทาด้วยเหล็กวงรีหรือเหล็กกลม เพื่อความปลอดภัย เคลือบสีแบบ Powder
Coating
- มีคานโอลิมปิคแบบตรง 1 อัน ทาด้วยเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี และมีตัวล็อคแผ่นน้าหนัก
ที่สามารถคลายออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นน้าหนักได้ จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน
- แผ่นน้าหนักขนาดโอลิมปิค เป็นแผ่นเหล็กทาสี น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
12. เก้าอีย้ กบาร์เบลแบบเอียงลงพร้อมชุดยกน้าหนักโอลิมปิค จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
- เก้าอีฝ้ กึ ยกบาร์เบลแบบเอียงลง
- เบาะรองหลัง เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุม้ ด้วยวัสดุอย่างดี
- สามารถปรับระยะนวมล็อกขาได้
- ตาแหน่งวางบาร์เบลไม่น้อยกว่า3ระดับเพื่อความเหมาะสมกับรูปร่างผู้ใช้
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- มีก้านสาหรับแขวนแผ่นน้าหนักไม่น้อยกว่า 4 อัน
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย
- โครงสร้างหลักทาด้วยเหล็กวงรีหรือเหล็กกลม เพื่อความปลอดภัย เคลือบสีแบบ Powder
Coating
- มีคานโอลิมปิคแบบตรง 1 อัน ทาด้วยเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี และมีตัวล็อคแผ่นน้าหนัก
ที่สามารถคลายออกเพื่อเปลี่ยนแผ่นน้าหนักได้ จานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน
- แผ่นน้าหนักขนาดโอลิมปิค เป็นแผ่นเหล็กทาสี น้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
13. ม้ายกบาร์เบล พร้อมชุดยกน้าหนัก จานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นม้ายกบาร์เบลแบบงอแขน (Arm curl)
- เบาะนั่งและเบาะรองแขน เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุม้ ด้วยวัสดุอย่างดี
- สามารถปรับระยะเบาะนั่งได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ระดับ มีตาแหน่งวางบาร์เบลด้านหน้า
- โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย
- โครงสร้างหลักทาด้วยเหล็กวงรีหรือเหล็กกลม เพื่อความปลอดภัย เคลือ บสีแบบ Powder
Coating
- มีแกนบาร์เบลหยักสาหรับฝึกกล้ามเนือ้ ต้นแขนแบบโอลิมปิก ใช้ฝึกในท่า Arm Curl และฝึก
ร่วมกับเก้าอีส้ าหรับฝึก กล้ามเนือ้ ต้นแขน (Scott Bench)
- แกนบาร์เบลแบบหยัก จานวน 1 อัน ทาจากเหล็กอย่างดีชุบโครเมียม
- มีตัวล็อคแกนจานวนไม่น้อยกว่า 2 อัน แบบเกลียวหมุนล็อคปูองกันแผ่นน้าหนักหล่นขณะฝึก
- แผ่นน้าหนักขนาดโอลิมปิค เป็นแผ่นเหล็กทาสี มีขนาดน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม
ใช้สาหรับฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สานักการศึกษา
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้ องจัดซื้อ
เพื่อให้ใช้สาหรับรองรับเด็กเยาวชน, ประชาชนมาใช้บริการในการออกกาลังกาย ทั้งนี้ตั้งตามราคา
ที่สืบได้จากร้านคาในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/431 ลาดับที่ 78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
44,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ ) จานวน 2 ชุด ชุดละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับฝุายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สานักการศึกษา
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/432 ลาดับที่ 80
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
864,800 บาท
อาคารต่าง ๆ
จานวน
864,800 บาท
โครงการปรับปรุงห้องสมุดศาลาแดง
จานวน
169,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงห้องสมุดศาลาแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงรัว้ ด้านหลังอาคารและติดตั้งรางระบายน้า
- รื้อรัว้ เดิมพร้อมทารัว้ ใหม่ ความยาวประมาณ 15.90 เมตร
- ติดตัง้ รางระบายน้า ความยาวประมาณ 15.90 เมตร
- ทาสีผนังภายนอก พืน้ ที่ประมาณ 57 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงหลังคาอาคาร
- รื้อฝูาเพดานเดิมและติดตั้งใหม่ จานวน 2 จุด พื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางเมตร และ 22
ตารางเมตร
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3. รื้อชุดหน้าต่างบานเลื่อนเดิมออก และติดตั้งบานประตูเลื่อนอลูมิเนียม ขนาดประมาณ
2.00 x 2.20 เมตร จานวน 1 ชุด
4. เปลี่ยนสุขภัณฑ์หอ้ งน้าโดยรือ้ ถอนและติดตั้งระบบสุขภัณฑ์หอ้ งน้าใหม่
5. ติดตัง้ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/411 ลาดับที่ 13
โครงการปรับปรุงสานักงานศูนย์เยาวชน-ประชาชนภายใน
จานวน
300,000 บาท
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสานักงานศูนย์เยาวชน-ประชาชนภายในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานรื้อถอน
- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง จานวน 6 ชุด
- รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า) จานวน 4 ชุด
- รื้อถอนฝูาเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ พืน้ ที่ประมาณ 164 ตารางเมตร
- รื้อถอนกระเบือ้ งปูพื้น พืน้ ที่ประมาณ 6 ตารางเมตร
- รื้อถอนกระเบือ้ งบุผนัง พืน้ ที่ประมาณ 28 ตารางเมตร
2. งานหลังคา
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคากระเบือ้ งคอนกรีต พืน้ ที่ประมาณ 33 ตารางเมตร
3. งานฝูาเพดาน
- ติดตั้งฝูาเพดานยิปซั่มบอร์ด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี พื้นที่ประมาณ
20 ตารางเมตร
- ติดตัง้ ฝูาเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี พื้นที่
ประมาณ 6 ตารางเมตร
4. งานผนัง – ตกแต่งพืน้ ผิว
- ผนังบุกระเบือ้ งเคลือบ พืน้ ที่ประมาณ 29 ตารางเมตร
5. งานพืน้ – ตกแต่งพืน้ ผิว
- ปูกระเบือ้ งยาง พืน้ ที่ประมาณ 20 ตารางเมตร
- ปูกระเบือ้ งเคลือบ พืน้ ที่ประมาณ 6 ตารางเมตร
6. งานประตู – หน้าต่าง
- ติดตัง้ ประตูไม้เนือ้ แข็งบานเปิดเดี่ยว จานวน 2 ชุด
- ติดตัง้ หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม จานวน 3 ชุด และหน้าต่างบานกระทุ้ง จานวน 2 ชุด
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7. งานสุขภัณฑ์
- ติดตัง้ ระบบสุขภัณฑ์หอ้ งน้า จานวน 2 ห้อง
8. งานทาสี
- ทาสีนาพลาสติ
้
ก ภายนอก-ภายใน พืน้ ที่ประมาณ 132 ตารางเมตร
- ทาสีฝูาเพดาน พืน้ ที่ประมาณ 164 ตารางเมตร
- ทาสีนามั
้ นและทากันสนิมโครงเหล็ก พืน้ ที่ประมาณ 27 ตารางเมตร
9. งานไฟฟูา – แสงสว่าง
- ติดตั้งระบบไฟฟูา จานวน 1 ระบบ
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/423 ลาดับที่ 51
โครงการปรับปรุงรัว้ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาล
จานวน
394,900 บาท
นครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- รื้อถอนรั้วตาข่ายเดิมที่ชารุดออก และติดตัง้ ตาข่ายใหม่ พืน้ ที่ประมาณ 545 ตารางเมตร
- ทาสีกันสนิม พืน้ ที่ประมาณ 198 ตารางเมตร
- ทาสีนามั
้ นทาเหล็ก พืน้ ที่ประมาณ 198 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/414 ลาดับที่ 22
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม
4,669,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,783,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,783,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1,384,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
354,900 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนให้แ ก่พ นัก งานจ้า ง ตามอัต ราที่กาหนด โดยคานวณตั้ง จ่า ยไว้ไ ม่เ กิน
12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
44,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
2,785,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
129,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการ ฯลฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,367,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
367,600 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่ วสาร ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น คู่มอื และแผนที่เส้นทางท่องเที่ยว แผ่นปูายคัทเอาท์ ปูายผ้า ปูายไวนิล ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
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ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาล้างอัดฉีดรถยนต์หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จานวน
2,000,000 บาท
หมวดอื่น ๆ
โครงการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่
จานวน
500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ เช่น ค่าจ้าง
ดาเนินการด้านสถานที่, ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้านการแสดงบนเวที, ด้านการบริหารจัดการ/
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั นกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/400 ลาดับที่ 1
โครงการเชียงใหม่เคาท์ดาวน์
จานวน
500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ เช่น ค่าจ้างดาเนินการ, ด้าน
สถานที่, ด้านการประชาสัมพันธ์ , ด้านการแสดงบนเวที , ด้านการบริหารจัดการ/ค่าตอบแทน,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/400 ลาดับที่ 2
โครงการถนนคนเดินเชียงใหม่
จานวน
500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการถนนคนเดินเชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง,
ค่าไฟฟูา , ค่าใช้จ่า ยเกี ่ย วกับ การรัก ษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
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และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/403 ลาดับที่ 1
โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–ญี่ปุน (เทศกาลราวง จานวน
100,000 บาท
บงโอโดริ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญ่ปุน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งจัดสถานที่, ค่าตอบแทนการแสดง, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าอุปกรณ์พิธีเปิดงาน,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มกี ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/681 ลาดับที่ 1
โครงการประชาสัมพันธ์แอ่วเมืองเก่า
จานวน
100,000 บาท
-เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ นโครงการประชาสั มพันธ์แอ่วเมืองเก่า เช่ น ค่าจัด ท าคู่ม ือ
เส้นทางปั่นจักรยานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ , คู่มือท่องเที่ยวภายในเขตเมืองเก่า , ค่าจัดทา
สื่อแอพพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลฯ, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่, ค่าเช่า
เครื่องเสียง, ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม, ค่า ใช้จ่า ยเกี่ย วกับ การรัก ษาความปลอดภัย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/402 ลาดับที่ 5
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ จานวน
300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ , ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตอบแทนการแสดง, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/402 ลาดับที่ 6
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ค่าวัสดุ
รวม
240,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ตา่ งๆ กระดาษ กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน ค่าน้าดื่ม
เครื่องคานวณเลข ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ ไม้ ปูน แปรงทาสี สี ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้สาหรับ
ในการก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จานวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้า พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าที่ใช้เขี ยนปูาย
แถบบันทึกเสียงหรือ รูปภาพสีหรือขาวดาที่ได้มาจากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป
ค่าแบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ปูายไวนิล มินคิ ัทเอาท์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง
อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น แผ่นวงจร อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) CD ROM เมาส์ คีย์บอร์ด
อุปกรณ์ตอ่ พ่วงสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่นๆ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใดๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
47,600 บาท
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในสานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้สาหรับสานักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่

2/8/23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ
ที่ใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
งบลงทุน
รวม
100,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
100,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
40,800 บาท
รถจักรยานยนต์
จานวน
40,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่า 110 ซีซี
- ราคาที่กาหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ใช้สาหรับงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/684 ลาดับที่ 10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
60,000 บาท
ลาโพงเสียงตามสาย
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ลาโพงเสียงตามสาย จานวน 30 ตัว ตัวละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดปากฮอร์น ไม่น้อยกว่า 14 นิว้
- กาลังวัตต์ ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
- วัสดุอะลูมเิ นียมอัลลอยด์
- มือจับทาจากเหล็ก
- พร้อมอุปกรณ์คา่ แรง และค่าติดตัง้
ใช้สาหรับงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สานักปลัดเทศบาล
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโครงการถนนคนเดินเชียงใหม่ ทั้งนี้ ตั้งตามราคาที่สืบได้จาก
ร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/683 ลาดับที่ 9
**********************

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2/9/1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
10,689,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
9,903,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
9,903,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
8,105,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
306,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการที่
ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง
ได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผูม้ ีสทิ ธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
584,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
560,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

2/9/2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
40,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
งบดาเนินงาน
รวม
785,800 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
85,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
85,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิก
เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
1,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้างทาของต่าง ๆ หรือ
งานอืน่ ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
จานวน
379,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จานวน
379,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่า เบี้ย เลี้ย ง ค่า พาหนะ และค่า เช่า ที่พัก ระหว่า งเดิน ทาง ค่า บริก ารจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ที่มคี วามจาเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่ หรือเข้ารับการอบรม สัมมนา
ต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด พร้อมทั้ง
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
180,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่าย
เพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
140,000 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ

2/9/3
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ้ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทาความสะอาด จาน ชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด
แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ เครื่องอะไหล่รถยนต์
และยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องอะไหล่ของเครื่องจักรกล ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

2/9/4
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
188,622,570 บาท
งบบุคลากร
รวม
23,404,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
23,404,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
18,834,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท. กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
218,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับข้าราชการ
ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการ
ซึ่งได้รับเงินประจาตาแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
266,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจา
ตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
282,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
3,605,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
197,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555

2/9/5
งบดาเนินงาน
รวม
9,346,770 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
691,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
313,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือ้ บ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสทิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
233,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
2,987,170 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
432,170 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ เติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้างทาของต่าง ๆ หรืองานอื่น
ที่มลี ักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และ ค่ารังวัด
ที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
2,555,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
2,555,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้
ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
รวม
1,899,500 บาท
วัสดุสานักงาน
จานวน
315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซือ้ หรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้าดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ลาโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ก วาด น้ายาล้างจาน แก้วน้าจานรอง ถ้วยชาม
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง วัสดุที่จาเป็นในการทาความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
1,004,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน หิน ดิน ทราย ไม้แบบ ท่อคอนกรีต ตะปู เหล็กเส้น
ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลท์ อุปกรณ์ประปา วัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิดสาหรับซ่อมแซมฝาบ่อพัก
ฝาท่อระบายน้า ทางระบายน้า ท่อระบายน้า ที่ชารุดเสียหาย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
202,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะเช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ และอะไหล่
ภายนอกรถจักรยานยนต์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารชีวภาพ เพื่อบาบัดและปรับปรุงคุณภาพ
น้าในคูเมือง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย
ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หน้ากากกันฝุ่น
กันแสงสาหรับอ๊อกเชื่อมไฟฟ้า เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง หมวกนิรภัย (กันน๊อค) หน้ากากและแว่นตา
กรองแสงแอมโมเนีย ตามหนังสือที่ มท 0307/ว384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ หมึกพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,769,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน
3,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น
-โครงการป้องกันน้าท่วมรอบคูเมือง 27 จุด
-ไฟฟ้าน้าพุคูเมือง (ชุดที่ 1) 22 จุด
-ไฟฟ้าน้าพุคูเมือง (ชุดที่ 2) 7 จุด
-สถานีสูบน้า, โรงสูบน้า, ปั๊มประตูน้าถนนรัตนโกสินทร์, บ่อบำบัดน้าเสีย ถนนมหิดล 3 จุด
-สถานีสูบน้าประตูก้อม, โรงสูบน้าถนนมหิดล ถนนวังสิงห์คา, ปั๊มประตูน้าคลองแม่ข่า, สถานีสูบน้า
ถนนรถไฟ, สถานีสูบน้าต้นขาม ถนนยิ่งเจริญ, ป่าตัน ปั๊มสูบน้าแม่ข่า , ประตูน้าหลังโรงพยาบาล
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เซนต์ปีเตอร์ รวมทั้งสิน้ 69 จุด
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้สาหรับสถานีสูบน้าแม่ข่า และสานักงานปฏิบัติงานของหน่วยงาน
บารุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้า ตั้งอยู่บริเวณถนนหายยา ตาบลหายยา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางดานโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ ที่
ใช้ในการติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
งบลงทุน
รวม
155,871,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,224,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
884,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้ แค็บ
จานวน
868,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1
คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู
- ราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ใช้สาหรับส่วนออกแบบและก่อสร้าง สานักการช่าง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/695 ลาดับที่ 12
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
จานวน
16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก
คลุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีที่นั่งสองแถว จานวน 1 หลัง
ใช้สาหรับส่วนออกแบบและก่อสร้าง สานักการช่าง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/695 ลาดับที่ 13
ครุภัณฑ์สารวจ
จานวน
249,000 บาท
กล้องสารวจประมวลผล
จานวน
249,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ กล้องสารวจประมวลผล จานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป
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- เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (Total Station) ใช้วัดมุม ค่า
พิกัดระยะทางได้ทันทีในสนาม ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่มีรอยตาหนิหรือชารุดใด ๆ สภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
2. คุณสมบัติทางเทคนิค
1) ระบบกล้องเล็งที่หมาย (Telescope System)
- ภาครับและภาคส่งของเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกประกอบอยู่ในกล้องเล็ ง
สาหรับ วัดมุม ซึ่งมีแกนร่วมกัน และสามารถหมุนได้รอบตัว
- เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (Objective Aperture) มีขนาดไม่น้อยกว่า 45
มิลลิเมตร มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง
- สามารถให้ภาพกว้าง (Field of View) ไม่น้อยกว่า 1 องศา 30 ลิปดา
- มีระยะชัดใกล้สุด 1.30 เมตร หรือดีกว่า
- มีระบบแสงสว่างภายในสามารถปรับแสงสว่างได้ 5 ระดับ
- มีลาแสงเลเซอร์ชนิดมองเห็นเพื่อเล็งที่หมายและสามารถเปิดและปิดลาแสงได้
- มีลาแสงไกด์ไลท์ (Guide Light) ช่วยในการวางตาแหน่ง (Setting Out)
2) ระบบการวัดมุม
- การวัดมุมใช้ระบบ Absolute Reading
- ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยที่สุด ที่สามารถอ่านได้ (Mimimum Reading) 1 ฟิลปิ ดา
- ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัดมุมราบและมุม
ดิ่ง 5 ฟิลปิ ดา หรือดีกว่า
- ความไวของหลอดระดับแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ 6 ลิปดาและระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง
10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า
- มีกล้องส่องหัวหมุดติดกับตัวกล้อง (Plummet) กาลังขยาย 3 เท่าและมีระยะโฟกัสภาพ
ชัดใกล้สุด 0.3 เมตร หรือดีกว่า
- Compensator เป็นแบบ Dual-Axis Liquid Tilt Sensor เพื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนของ
องศาราบและองศาดิ่งโดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการทางาน ±6 ลิปดา
3) ระบบการวัดระยะ (Distance Measurement)
- ในสภาวะอากาศปกติ ซึ่งมีทัศนวิสัยประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อวัดระยะโดยใช้ปริซึม
ขนาดเล็ก (Mini prism) วัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.3 ถึง 500 เมตร ปริซึมชนิดดวงเดียว
(One prism) วัดระยะทางได้ตั้งแต่ 1.3 ถึง 6000 เมตร ไม่ใช้ปริซึม วัดระยะทางได้
ตั้งแต่ 0.3 ถึง 1000 เมตร
- มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการวัดระยะโดยใช้ปริซึม ±1.5 mm
+ 2 ppm) m.s.e และการวัดระยะโดยไม่ใช้ปริซึม ±2 mm +2 ppm) m.s.e
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- สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติถึง 60 องศาเซลเซียส
- มีเสียงสัญญาณคลื่นและสะท้อนกลับ
- สามารถแสดงค่าระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 7 หลัก
- สามารถปรับค่าคงที่ของปริซึมได้
- เวลาในการวัดแบบละเอียด 1 มิลลิเมตรใช้เวลาไม่เกิน 0.9 วินาที
4) ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายโอนข้อมูล
- มีหน้าจอควบคุมการปฏิบัติงานและช่องแสดงค่าเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน และแสดงผลค่ามุม
ราบ มุมดิ่ง ระยะทางราบ ระยะทางลาดค่าความสูงและค่าพิกัดได้บนจอแสดงผล LCD
- มีหน่วยความจาภายในตัวกล้องสาหรับบันทึก ข้อมูล การรังวัดในสนามได้ไม่น้อยกว่า
40,000 จุด
- มีพอร์ตสาหรับการถ่ายโอนข้อมูลตามมาตรฐานแบบ RS-232C
- มีพอร์ตสาหรับ USB Flash Memory สาหรับถ่ายโอนข้อมูล
- จอภาพเป็นแบบ Graphic LCD เหมือนกันทั้งสองด้าน
- ตัวกล้องสามารถป้องกันความชื้นและน้า (Dustproof/Waterproof) ในระดับ IP66
- มีปุ่มควบคุมการใช้งาน สามารถใส่ค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5) ความสามารถพืน้ ฐาน
- สามารถวั ด ความสู งของต าแหน่ งที่ ไ ม่ สามารถวางปริ ซึ ม ได้ (Remote Elevation
Measurement)
- สามารถวัดระยะระหว่างจุดที่มสี ิ่งกีดขวางแนวเล็งได้ (Missing Line Measurement)
- สามารถกาหนดทิศทางอ้างอิงโดยการป้อนใส่ค่าพิกัดของจุดอ้างอิง
- มีฟังก์ชั่นการทางานเพื่อค้นหาจุดหรือกาหนดจุดในสนามได้ (Setting Out)
- มีฟังก์ชั่นรังวัดเพื่อหาค่าพิกัดของจุดตัง้ กล้อง (Resection)
- ฟังก์ชั่นคานวณหาจุดตัดระหว่างเส้น 2 เส้น (Intersection)
- สามารถคานวณพืน้ ที่ (Area Calculation) ได้
3. อุปกรณ์ประกอบกล้องสารวจแบบประมวลผล
- กล้องพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยู่ในกล่องตามมาตรฐานผู้ผลิต จานวน 1 ชุด
- แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์ตไฟได้ จานวน 2 ก้อน
- เครื่องบรรจุไฟแบบชาร์จ จานวน 1 เครื่อง
- โปรแกรมรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวกล้อง จานวน 1 ชุด
- ปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้งมีช่องมองดิ่งและระดับฟองกลม ประกอบกับตัว
แท่นตั้งปริซึม อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุในกล่อง จานวน 2 ชุด
- โพลยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร แบบมีขีดบอกความสูงและหลอดระดับน้าฟองกลม พร้อม
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ปริซึมชนิด 1 ดวง จานวน 2 ชุด
- ปริซึมเล็ก (Mini Prism) จานวน 1 ชุด
- เข็มทิศชนิดติดกับตัวกล้อง จานวน 1 ชุด
- ขาตั้งกล้องชนิดไม้ จานวน 1 ชุด และขาตั้งปริซึมชนิดอลูมิเนียมปรับความสูงได้ จานวน 2 ชุด
- คู่มอื การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน 1 ชุด
ใช้สาหรับส่วนออกแบบและก่อสร้าง สานักการช่าง
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจาเป็นต้องจัดซือ้
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสารวจถนนและระบบระบายน้า ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าใน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/695 ลาดับที่ 14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
91,600 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 2 ชุด ชุดละ
30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกันขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2
GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
ใช้สาหรับส่วนออกแบบและก่อสร้าง สานักการช่าง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 9
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/695 ลาดับที่ 16
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ จานวน
7,600 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ ชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติก ารสาหรับ เครื่อ งคอมพิว เตอร์ และเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ชุดละ 3,800 บาท
ใช้สาหรับส่วนออกแบบและก่อสร้าง สานักการช่าง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 69
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/697 ลาดับที่ 20
ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน
24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด
ชุดละ 12,000 บาท
ใช้สาหรับส่วนออกแบบและก่อสร้าง สานักการช่าง
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 รายการที่ 71
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/696 ลาดับที่ 18
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
154,647,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน 150,247,000 บาท
โครงการก่ อ สร้ างถนนพร้ อ มระบบระบายน้ า ถนนท่ า แพ จานวน
1,444,000 บาท
ซอย 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้างประมาณ 1.905.00 ม. ความยาวประมาณ 184.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.
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พร้อมก่ อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
362.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/66 ลาดับที่ 43
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้า จานวน
8,100,000 บาท
ค.ส.ล. ถนนสายหลักการเคหะเชียงใหม่ (ตั้งแต่ถนนใจแก้ว
ถึงถนนมหิดล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีตทับผิวทางเดิมหนา 0.05 เมตร กว้าง
ประมาณ 9.00 เมตร ความยาวประมาณ 555 เมตร หรือพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 4,879
ตารางเมตร(ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อพัก) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมประมาณ 1,169 เมตร และก่อสร้างรางรับน้าฝน พร้อม
บ่อรับน้า ความยาวรวมประมาณ 1,125 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครเชียงใหม่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/66 ลาดับที่ 44
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม จานวน
1,210,000 บาท
ฝาบ่อพั ก ถนนศรีปิงเมือง เริ่มตั้งแต่ถ นนมหิดลจนถึงทาง
แยกถนนเวียงพิงค์
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา 0.05 ม. ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ
3.50-7.00 ม. ความยาวประมาณ 425 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า(ไม่รวมพื้นที่ฝา
บ่อพัก) 2,050 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงยกระดับฝาบ่อพัก จานวน 27 ฝา ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/67 ลาดับที่ 45
โครงการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมระบบระบายน้าถนนโสตศึกษา จานวน
2,582,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม.ความกว้าง
ประมาณ 4.50-6.20 ม. ความยาวประมาณ 372 ม. หรือมี พื้นที่ด าเนิน การไม่น้อ ยกว่ า
1,840.00 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาว
รวมไม่นอ้ ยกว่า 740 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/67 ลาดับที่ 46
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนป่าตัน
จานวน
1,953,000 บาท
ซอย 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 2.30-5.00 ม. ความยาวประมาณ 324.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,170.00 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 ม. และก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง
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0.25 ม.ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 450.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/68 ลาดับที่ 47
โครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง รางระบายน้ า ค.ส.ล.บริ เ วณ จานวน
590,000 บาท
ชุมชนท่าสะต๋อย เขต 3
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาเดิมเป็นฝา ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 232 เมตร พร้อม
ปรับระดับท้องรางเดิม ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/68 ลาดับที่ 48
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล. ถนน จานวน
1,020,000 บาท
พระปกเกล้า ซอย 6
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 1.50-2.50 ม. ความยาว
ประมาณ 193 ม.หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.ความยาวประมาณ 193 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/69 ลาดับที่ 49
โครงการก่ อ สร้ า งถนนพร้ อ มระบบระบายน้ า ถนนมณี จานวน
2,672,000 บาท
นพรัตน์ ซอย 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.00-5.80 เมตร ความยาวประมาณ 295.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 1,300.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 568.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/69 ลาดับที่ 50
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนพระปกเกล้า จานวน
2,073,000 บาท
ซอย 12
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่ อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้างประมาณ 2.504.10 ม. ความยาวประมาณ 269.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.
พร้อมก่ อสร้า งรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
530.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/70 ลาดับที่ 51
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล. ถนน จานวน
720,000 บาท
บ้านแพะ ซอย 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 1.80-2.30 ม. ความยาว
ประมาณ 95 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ดาเนินการประมาณ 215 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวประมาณ 160 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/70 ลาดับที่ 52
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตพร้อม จานวน
1,865,000 บาท
ระบบระบายน้า ค.ส.ล. ถนนชุมชนทิพย์รัตน์ ซอย 9 เชื่อม
ซอย 12
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ
3.00-3.80 ม. ความยาวประมาณ 245 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม
ประมาณ 490 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/71 ลาดับที่ 53
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนบารุงบุรี ซอย 2 จานวน
682,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 230.00 ม. พร้อมซ่อมแซมผิวทางด้านข้าง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/71 ลาดับที่ 54
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนมหาโชค จานวน
2,980,000 บาท
ซอย 22
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 3.20-4.70 ม. ความยาวประมาณ 370.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,480.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่นอ้ ยกว่า 630.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/72 ลาดับที่ 55
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม จานวน
3,080,000 บาท
ระบบระบายน้า ค.ส.ล. ถนนราษฎร์อุทิศ
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต หนา 0.05 เมตร ทั บ ผิ ว ทางเดิ ม กว้ า ง
ประมาณ 4.00-8.00 เมตร ความยาวประมาณ 363 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
(ไม่รวมพื้นที่ฝาบ่อพัก) 2,320 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.25 เมตร ความยาวรวมประมาณ 145 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมประมาณ 304 เมตร และก่อสร้างรางรับระบายน้าฝน
พร้อมบ่อรับน้าฝนความยาวรวมประมาณ 280 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/73 ลาดับที่ 57
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนป่าพร้าว ตัง้ แต่ จานวน
2,810,000 บาท
ถนนช้างคลานเข้าไปจนถึงถนนป่าพร้าว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ
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385 ม. พร้ อ มก่ อ สร้ า งรางรั บ ระบายน้ าฝนทั้ ง สองฝั่ ง ความยาวประมาณ 750 ม. แ ละ
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตทั้งสองฝั่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/72 ลาดับที่ 56
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนราชมรรคา จานวน
654,000 บาท
ซอย 7 ข
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้างประมาณ 1.703.00 ม. ความยาวประมาณ 117.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 230.00 ม.ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/74 ลาดับที่ 58
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนศรีลานนา จานวน
2,058,000 บาท
ซอย 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.20-5.70 เมตร ความยาวประมาณ 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 1,080.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 430.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/74 ลาดับที่ 59
โครงการก่อสร้างราวกันตกถนนอนุวิถีตงั้ แต่หอพักซีแมนชั่นถึง จานวน
320,000 บาท
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตก ความสูงประมาณ 0.80 ม. ความยาวประมาณ 88 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/75 ลาดับที่ 60
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม จานวน
1,420,000 บาท
ระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอยฟาติมาคอร์ท (สายลมจอย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ
2.00-4.00 ม. ความยาวประมาณ 258 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.ความยาวประมาณ 330 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/75 ลาดับที่ 61
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนเมืองสมุทร
จานวน
604,000 บาท
(หน้าวัดป่าแพ่ง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
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ประมาณ 5.00-7.00 ม. ความยาวประมาณ 99.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
580.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างต่อปากรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 70.00 ม. และก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.
ความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 105.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/76 ลาดับที่ 62
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ค.ส.ล. ถนน
จานวน
690,000 บาท
เข้าชุมชน 12 สิงหาคม (ข้างศรีประเสริฐ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 1.80-4.20 ม. ความยาว
ประมาณ 122 ม. หรือคิดเป็นพืน้ ที่ดาเนินการประมาณ 282 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.ความยาวประมาณ 126 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/76 ลาดับที่ 63
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม จานวน
670,000 บาท
ฝาบ่อพักถนนราชเชียงแสน ซอย 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. ทับผิวทางเดิม กว้างประมาณ
4.00-7.00 ม. ความยาวประมาณ 269 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า(ไม่รวมพื้นที่ฝา
บ่อพัก) 1,515 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กหล่อ จานวน 10 ชุด ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/77 ลาดับที่ 64
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนสิทธิวงศ์
จานวน
1,285,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้าง
ประมาณ 5.00-6.90 ม. ความยาวประมาณ 320.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,850.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 135.00 ม. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จานวน 11 ชุด ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/78 ลาดับที่ 66
โครงการก่ อสร้ างถนนพร้ อมระบบระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน จานวน
4,260,000 บาท
รัตนโกสินทร์ ซอย 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 2.00-5.00 ม. ความยาว
ประมาณ 385 ม. หรือมีพ้นื ที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า (ไม่รวมพืน้ ที่ฝาบ่อพัก) 1,240 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 186 ม. และ
ก่อสร้างรางรับระบายน้าฝนความยาวประมาณ 176 ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมประมาณ 590 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/79 ลาดับที่ 68
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ถนนชุมชน 5 ธันวา
จานวน
1,770,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม.ความยาวประมาณ
380 ม.พร้อมซ่อมแซมคอนกรีตข้างราง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/78 ลาดับที่ 67
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนอารักษ์ ซอย 4 จานวน
2,117,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 3.00-6.00 เมตร ความยาวประมาณ 317.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า 1,330.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 630.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/77 ลาดับที่ 65
โครงการก่ อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้า ถนนช้างเผือก จานวน
1,510,000 บาท
ซอย 4 ข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้างประมาณ 2.507.30 ม. ความยาวประมาณ 213.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 770.00 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างต่อรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
270.00 ม. และก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 113.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/80 ลาดับที่ 69
โครงการก่ อสร้ างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ถนนมูลเมือง จานวน
1,866,000 บาท
ซอย 9
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. ความกว้างประมาณ 3.50-4.70
ม. ความยาวประมาณ 253.00 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 615.00 ตร.ม. พร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/80 ลาดับที่ 70
โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนราชวงศ์
จานวน
2,412,000 บาท
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ก่ อ สร้ างทางเท้าทั้ งสองข้า งถนนความยาวประมาณ 300 เมตร โดยมี พื้น ที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่ า 960 ตร.ม.พร้อมก่อสร้างคันหินและปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/81 ลาดับที่ 72

2/9/18
โครงการปรั บปรุ งผิ วจราจรถนนอารั กษ์ (แอสฟั ลท์ ติ กผสม จานวน
7,574,000 บาท
ยางพาราทับผิวทางเดิม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา (PARA-ASPHALT CONCRETE) ทับผิวทางเดิม
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้างประมาณ 6.00-11.90 ม. ความยาวประมาณ 1,490
ม. หรือมีพ้นื ที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/65 ลาดับที่ 42
โครงการปรับปรุงทางเดินถนนห้วยแก้ว
จานวน
35,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้าของถนนห้วยแก้ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสี่แยกแจ่งหัวลิน
จนถึงบริเวณจุดสิน้ สุดเขตเทศบาลบริเวณสวนรุกขชาติโดยดาเนินการ
- ปรับปรุงทางเดินเท้าด้วยผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ความยาวรวม 3,425 ม. หรือพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 12,900 ตร.ม.
- ปรับ ปรุง เสาไฟฟ้า และโคมไฟถนนโดยติด ตั้งชุด ตกแต่งเสาไฟฟ้า จานวน 78 ชุ ด เปลี่ย น
หลอดไฟถนนเป็นหลอด LED จานวน 156 ชุด
- ปรับปรุงเกาะกลางถนนติดตั้งป้ ายแสดงจุดจอดรถประจาทาง และติดตั้งที่จอดรถจักรยาน
จานวน 20 ชุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/81 ลาดับที่ 71
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนราชมรรคาตลอดสาย
จานวน
3,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนราชมรรคาตลอดสาย กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/82 ลาดับที่ 73
โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา จานวน
1,995,000 บาท
(ตั้งแต่หน้าขนส่งช้างเผือกถึงหน้าสนามกีฬาเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา (ตั้งแต่หน้าขนส่งช้างเผือกถึง
หน้าสนามกีฬาเทศบาล) กว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 580 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/82 ลาดับที่ 74
โครงการปรังปรุงทางเดินเท้าถนนหัสดิเสวี ตั้งแต่สุสานช้างเผือก จานวน
2,634,000 บาท
ถึงถนนหลังตลาดธานินทร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนหัสดิเสวี (ตั้งแต่สุสานช้างเผือกถึงถนนหลัง
ตลาดธานินทร์) กว้างเฉลี่ย 1.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2/9/19
1,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/82 ลาดับที่ 75
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนวิชยานนท์ (ตั้งแต่ จานวน
993,000 บาท
สะพานนครพิงค์ถึงตลาดวโรรสฝัง่ กาชาด)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนวิชยานนท์ (ตั้งแต่สะพานนครพิงค์ถึงตลาดวโรรส
ฝั่งกาชาด) กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/83 ลาดับที่ 76
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระปกเกล้า (ตั้งแต่แยกกลาง จานวน
2,309,000 บาท
เวียงถึงประตูเชียงใหม่)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 8.00-10.00 ม. ความยาวประมาณ 745 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
6,780 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/83 ลาดับที่ 77
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราชภาคินัย (ตั้งแต่ถนนศรีภูมิ จานวน
4,256,000 บาท
ถึงถนนบารุงบุรี)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 5.30-9.20 ม. ความยาวประมาณ 1,548 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนิ นการไม่น้อยกว่า
11,200 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/83 ลาดับที่ 78
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัวลาย (ตั้งแต่ถนนราชเชียงแสน จานวน
2,792,000 บาท
ถึงถนนทิพย์เนตร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 6.70-9.50 ม. ความยาวประมาณ 1,050 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
8,200 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/84 ลาดับที่ 79
โครงการปรับปรุ งผิ วจราจรถนนบ ารุงบุ รี (ตั้ งแต่ แจ่ งกู่ เฮื อง จานวน
5,279,000 บาท
ถึงแจ่งขะต๊า)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 6.70-12.20 ม. ความยาวประมาณ 1,600 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
15,500 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/84 ลาดับที่ 80

2/9/20
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนช้างม่อย (ตั้งแต่ถนนชัยภูมิถึง จานวน
2,670,000 บาท
ถนนวิชยานนท์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 8.30-13.00 ม. ความยาวประมาณ 830 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
7,840 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/84 ลาดับที่ 81
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนช้างม่อยตัดใหม่ (ตั้งแต่ถนน จานวน
970,000 บาท
ท่าแพถึงถนนช้างม่อย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 11.20-11.40 ม. ความยาวประมาณ 252 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
2,850 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/85 ลาดับที่ 82
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตรัสวงค์ (ตั้งแต่สุสานสันกู่เหล็ก จานวน
1,825,000 บาท
ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลาปาง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 4.00-10.00 ม. ความยาวประมาณ 750 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
5,360 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/85 ลาดับที่ 83
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนช้างคลาน (ตั้งแต่โ รงแรม จานวน
1,498,000 บาท
รติลานนาถึงทางลอดสะพานแม่น้าปิง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 5.70-12.10 ม. ความยาวประมาณ 555 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
4,400 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/85 ลาดับที่ 84
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นากลับมาใช้ จานวน
7,196,000 บาท
ใหม่ ถนนรัตนโกสินทร์ (ตั้งแต่สะพาน ร.9 ถึงถนนแก้วนวรัฐ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX INPLACE RECYCLING แบบ RE_Paving 7cm (Reclycling 3 cm. + AC 4 cm.) ความกว้างประมาณ
8.90-23.40 ม. ความยาวประมาณ 1,120 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 18,500
ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/87 ลาดับที่ 87

2/9/21
โครงการปรั บปรุ งผิ วจราจรถนนแก้ วนวรั ฐ (ตั้ งแต่ สี่ แยก จานวน
3,048,000 บาท
โรงเรียนปริน้ ส์ถึงสะพานนครพิงค์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 9.10-11.90 ม. ความยาวประมาณ 825 ม. หรือมีพื้นที่ ดาเนินการไม่น้อยกว่า
8,950 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/86 ลาดับที่ 85
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นากลับมา จานวน
7,291,000 บาท
ใช้ใหม่ ถนนบุญเรืองฤทธิ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นากลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX INPLACE RECYCLING แบบ RE_Paving 7cm (Reclycling 3 cm. + AC 4 cm.) ความกว้างประมาณ
9.30-22.00 ม. ความยาวประมาณ 1,575 ม. หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 18,750
ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/86 ลาดับที่ 86
โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะในพืน้ ที่แขวงนครพิงค์ จานวน
800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงนครพิงค์ ขุดลอกด้วยรถขุดและ
แรงคนโดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีจานวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า
2,400 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/148 ลาดับที่ 6
โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะในพืน้ ที่แขวงกาวิละ
จานวน
800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงกาวิละ ขุดลอกด้วยรถขุดและ
แรงคนโดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีจานวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า
2,400 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/147 ลาดับที่ 5
โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะในพืน้ ที่แขวงเม็งราย
จานวน
600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงเม็งราย ขุดลอกด้วยรถขุดและ
แรงคนโดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร หรือมีจานวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า
1,800 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/148 ลาดับที่ 7
โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณะในพืน้ ที่แขวงศรีวชิ ัย
จานวน
800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงศรีวิชัย ขุดลอกด้วยรถขุดและ
แรงคนโดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีจานวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า
2,400 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2/9/22
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/148 ลาดับที่ 8
โครงการปรั บ ปรุ ง ตลิ่ ง ล าเหมื อ งสาธารณะด้ า นหลั ง จานวน
1,000,000 บาท
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งลาเหมืองสาธารณะ บริเวณด้านหลังศูนย์การค้ากาดสวน
แก้ว โดยการเรียงหินยาแนวความยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 300 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/152 ลาดับที่ 20
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน
4,400,000 บาท
โครงการปรับปรุงประตูน้าคูเมืองตั้งแต่แจ่งก๊ะต๊าถึงแจ่งกู่เฮือง จานวน
4,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูน้าคูเมืองตั้งแต่แจ่งก๊ะต๊าถึงแจ่งกู่เฮือง โดยดาเนินการก่อสร้างต่อ
เติมประตูระบายน้า ค.ส.ล. ของเดิม พร้อมติดตั้งประตูปรับระดับน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานสูบน้า-เดนน้า และเรียงแนวกระสอบทราย จานวน 8 จุด
2. งานโครงสร้าง ค.ส.ล. รับประตูน้า กว้างประมาณ 2.45 ม. + ลึกประมาณ 1.50 ม. ความ
สูงเฉลี่ยประมาณ 3.40 ม. จานวน 8 จุด
3. งานระบบ เปิด-ปิด ประตูน้าด้วยไฟฟ้า จานวน 8 จุด
4. งานประตูน้า เฟืองทด สาหรับช่องระบายน้า ขนาด 0.50x0.50 ม. 2 ช่อง จานวน 8 จุด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/151 ลาดับที่ 16

**********************

แผนงานงบกลาง

2/10/1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
296,403,700 บาท
งบกลาง
จํานวน 260,054,700 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
7,425,100 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินสมทบกองทุนประกันสั งคม ในอัตรารอ ยละ 5 โดยถือปฏิบั ติตามหนั งสื อ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนัง สือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 1136
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
จํานวน
12,287,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
เปนเงิน 12,000,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
ในการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 เปนเงิน
287,000 บาท
เบีย้ ยังชีพผูส ูงอายุ
จํานวน
169,526,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบีย้ ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
จํานวน
22,291,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบีย้ ยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบีย้ ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
เบีย้ ยังชีพผูป วยเอดส
จํานวน
900,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยัง ชีพผูปวยเอดสและ/หรือครอบครัวผูปวยเอดส เพื่อใหความชวยเหลื อ
บรรเทาทุกขและความเดือดรอนของผูปวยเอดสและ/หรือครอบครัวผูปวยเอดสที่มีฐานะยากจน
ถูกทอดทิ้ง ไมสามารถประกอบอาชีพได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน

2/10/2
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และดวนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
สํารองจาย
จํานวน
40,000,000 บาท
เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวมเทานั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
7,175,000 บาท
- คา บํา รุง สมาคมสั นนิ บ าตเทศบาลแหง ประเทศไทย ตามหนัง สือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เปนเงิน 500,000 บาท
- คาใชจายในการจัดการจราจร เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในกิจการจราจร
ซึ่งเปนสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เปนเงิน 3,000,000 บาท
- เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด ว ยการตั้ง งบประมาณขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน เปนเงิน 3,375,000 บาท
- เงิ น สมทบกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเทศบาลนครเชี ย งใหม เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น สมทบกองทุ น
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเทศบาลนครเชี ย งใหม ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท
0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เปนเงิน 300,000 บาท
เงินชวยพิเศษ
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ เชน เงินชวยคาทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของทุกหนวยงานของเทศบาลที่เสียชีวิตในระหวางปฏิบัติราชการ
บําเหน็จ/บํานาญ
จํานวน 36,349,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
จํานวน
23,649,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
และ ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยใหเทศบาลตั้ง จายในอัตรา
รอยละ 2 ของรายได โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผอู ุทิศให และเงินอุดหนุนทุกชนิด

2/10/3
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
จํานวน
5,900,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับเบีย้ หวัดบํานาญ (ชคบ.) สําหรับพนักงานเทศบาล
ผูรับบํานาญที่มใิ ชตําแหนงครูตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 895
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2529
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
จํานวน
6,800,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จปกติหรือเงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2556
**********************

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายทั่ว ไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง

งบกลาง

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานการ
แผนงานสราง
แผนงาน
แผนงานเคหะ
ศาสนา
ความเขมแข็ง
อุตสาหกรรม แผนงานงบกลาง
และชุมชน
วัฒนธรรมและ
ของชุมชน
และการโยธา
นันทนาการ
400,000

รวม

400,000

7,425,100

7,425,100

12,287,000

12,287,000

169,526,400
22,291,200
900,000

169,526,400
22,291,200
900,000

40,000,000
7,175,000

40,000,000
7,175,000

50,000
23,649,000

50,000
23,649,000

5,900,000

5,900,000

6,800,000

6,800,000
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เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
เงินชวยเหลือ
งบประมาณ
รายจายเฉพาะการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส
สํารองจาย
รายจายตามขอ
ผูกพัน
เงินชวยพิเศษ
บําเหน็จ/บํานาญ เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)
เงินชวยคาครอง
ชีพผูรับบํานาญ
ของขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่มิใช
ตําแหนงครู (ชคบ.)
เงินบําเหน็จ
ลูกจางประจํา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบ

แผนงานการ
รักษาความสงบ แผนงานการศึกษา
ภายใน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ
สงเคราะห
ชุมชน

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
สราง
ศาสนา
อุตสาหกรรม
ความ
วัฒนธรรม
และการโยธา
เขมแข็ง และนันทนาการ
-

เงินเดือน เงินเดือนนายก/
รองนายก
บุคลากร ฝาย
การเมือง เงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนง
นายก/รองนายก
เงินคาตอบแทน
พิเศษนายก/รอง

2,132,300

-

-

-

-

-

480,000

-

-

-

-

-

-

-

480,000

-

-

-

-

-

-

เงินคาตอบแทน
เลขานุการ/ที่
ปรึกษา

1,033,000

-

-

-

-

-

5,798,600

-

-

-

-

-

ฝาย
ประจํา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูก จางประจํา
คาตอบแทน
พนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจาง

45,246,200 3,380,000

รวม

-

2,132,300

-

-

480,000

-

-

-

480,000

-

-

-

-

1,033,000

-

-

-

-

5,798,600

26,940,000

-

315,461,600

524,400

-

20,119,100

68,722,400

13,950,900

136,575,200

19,262,600

-

1,461,900

28,100

14,180,300

3,689,200

67,200

168,000

-

1,384,300

1,148,400
4,360,000
54,498,800

1,120,600
19,817,200

15,486,000
2,370,200
14,508,900

1,966,800
1,825,900
13,646,100

85,200
282,800
1,640,100

150,000
2,474,000
29,189,700

-

354,900

572,400
867,500
4,166,200

-

19,408,800
13,301,000
137,821,900

4,960,600

1,323,400

947,000

973,200

48,000

2,142,500

-

44,600

237,500

-

10,676,800

-
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เงินคาตอบแทน
สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

โครงการเทศบาลพบประชาชน

42,905,000

-

35,000
6,035,200

1,250,000

996,000
1,304,300
-

60,000
447,200
-

17,231,300

10,000

2,200,000

-

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

221,550 2,763,600
-

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห
-

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
-

481,000

72,000

4,961,500

192,000
150,700
-

264,000
414,700
-

72,000
89,700
-

96,000
302,600
-

1,383,000

5,714,000

40,500

303,730,800

-

-

-

-

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
135,000

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ
-

รวม

45,890,150

130,000

313,600

-

35,000
13,378,300

-

29,800
-

144,000
319,300
-

-

1,824,000
3,058,300
-

582,000

3,397,600

433,170

-

332,522,370

-

2,200,000

-

-

-

-

5,000
1,648,000

5,000
400,000

90,000

40,000

379,000

2,557,000

20,000
2,000

20,000
2,000

100,000

100,000

50,000
50,000

50,000
50,000

100,000

100,000
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งบดําเนินงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือ การศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือ คารักษาพยาบาล
คาใชสอย (1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรอง
และพิธีการ
(3) รายจายที่เกี่ย วเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร
คาพวงมาลัย ชอดอกไมฯ
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสิน ไหม
ทดแทน
โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุในชุมชน
โครงการวันเทศบาล(24 เมษายน)
โครงการสัมมนาองคกรแหงการ
เรียนรู

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

คาใชจายในการเลือกตั้ง

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

4,500,000

4,500,000

50,000

50,000

500,000

500,000

1,370,000

1,370,000

1,250,000

1,250,000

1,130,000

1,130,000

850,000

850,000

(ตอ)
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ศูนยปรองดองสมานฉัน ทเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิด าพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ พระราชชนนีพัน
ปหลวง และวันแมแหงชาติ
โครงการจัดงานวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร
โครงการจัดงานวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพอแหงชาติ

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

500,000

500,000

500,000

500,000

70,000

70,000

25,000

25,000

50,000

50,000

100,000

100,000

90,000

90,000

200,000
10,000

200,000
10,000

120,000

120,000

50,000

50,000
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โครงการจัดนิทรรศการงานฤดู
หนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม
โครงการสงเสริมและบูรณาการ
ขับเคลื่อนระบบราชการรวมกับ
จังหวัดเชียงใหมและรัฐบาล
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการแสดงมุฑ ิตาจิต แกผู
เกษีย ณอายุราชการและผู
เกษีย ณอายุกอ นกําหนด
โครงการสงเสริมความสัมพันธ
เมืองพี่เมือ งนอง
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแกไข
เพิ่มเติม
โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการประสานและสนับสนุน
การถายโอนภารกิจ และการ
กระจายอํานาจสูทอ งถิ่น
โครงการจัดทําเทศบัญ ญัต ิ
งบประมาณรายจายประจําปของ
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการเผยแพรสรุปแผนงาน/
โครงการ ที่ใชจายตามงบประมาณ
รายจายประจําป

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

20,000

20,000

โครงการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป
โครงการสัมมนาวิชาการตาม
พระราชบัญญ ัติการจัด ตั้งศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญ ัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
โครงการอบรมใหความรูปลุก
จิต สํานึกตอ ตานการทุจริต
โครงการอบรมตาม
พระราชบัญญ ัติขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน
โครงการประชาสัมพันธเพื่อการ
ทองเที่ย วอยางปลอดภัย
โครงการบริหารเครือขาย
พิพิธภัณฑ กลางเวียงเชียงใหม
โครงการรณรงคเพื่อการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาและ
อนุรักษเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม
โครงการอบรมการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง
โครงการจัดระเบียบการคาในที่
สาธารณะ

50,000

50,000

13,000

13,000

35,000

35,000

35,000

35,000

100,000
300,000

100,000
300,000

900,000

900,000

500,000

500,000

30,000

30,000

50,000

50,000
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โครงการประเมินประสิทธิภาพของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่น

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

50,000

50,000

โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
สงเสริมสมรรถภาพของเจาหนาที่
ในหนวยงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การศึกษา
โครงการจัดงานวันครู
โครงการสงเสริมศักยภาพของ
นักเรีย นในสถานศึก ษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการรณรงคปอ งกันยาเสพติด
โครงการสานสัมพันธวันปฐมวัย
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาวินัยเชิงบวกใน
สถานศึก ษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึก ษา
โครงการบูรณาการเพื่อคุณ ภาพ
ชีวิตของนักเรีย นที่ดอยโอกาส
โครงการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนตามหลักสูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการจัดนิทรรศการการจัด
การศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาล
นครเชียงใหม

50,000

50,000

800,000

800,000

170,000
120,000

170,000
120,000

100,000
100,000
70,000

100,000
100,000
70,000

150,000

150,000

42,984,600

42,984,600

30,000

30,000

200,000

200,000

1,250,000

1,250,000
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โครงการฝกอบรมและสาธิตการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

โครงการผลิตและจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

100,000

100,000

90,000

90,000

100,000

100,000

50,000

50,000

70,000

70,000

100,000

100,000

70,000

70,000

50,000
150,000

50,000
150,000

75,000

75,000

7,000

7,000

30,000
50,000

30,000
50,000
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โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน
ทองถิ่น
โครงการพัฒนาระบบการเรียน
การสอน E-Learning
โครงการพัฒนากลุมประสานงาน
วิชาการการจัดการศึกษาระดับ
องคก รปกครองสวนทองถิ่น
โครงการทดสอบเพื่อประเมินผล
การเรียนปลายปโดยใชขอสอบกลาง
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนา
ความรูระบบคลังขอสอบ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษา
โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
โครงการนิเทศ/ติดตามการ
ดําเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

โครงการสรางเสริมสุขภาพประชาชน

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

370,000

370,000

55,000

55,000

85,000

85,000

170,000

170,000

85,000

85,000

24,650

24,650

170,000

170,000

250,000

250,000

100,000

100,000

20,000

20,000

65,000

65,000

130,000

130,000

(ตอ)
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โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
ประชาชนทุกเพศทุกวัย
โครงการปองกันและแกไขปญหา
เอดสและโรคติดตอ ทางเพศสัมพันธ
โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอทั่วไป
โครงการเฝาระวังปองกันโรคไม
ติดตอ
โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอโดยแมลงและสัตวพาหะ
โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก
โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยใชนวัตกรรมกับดัก
ยุงลาย
โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นา
ทํางาน
โครงการพัฒนารานอาหารและ
แผงลอยใหไดมาตรฐานรานอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย
โครงการตลาดสดสะอาดอาหาร
ปลอดภัย

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

200,000

200,000

150,000

150,000

20,000

20,000

40,000

40,000

250,000

250,000

250,000

250,000

350,000

350,000

350,000

350,000

17,000

17,000
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โครงการสงเสริมความรูและพัฒนา
ขยายเครือขาย อย.นอยใน
สถานศึก ษา
โครงการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูประกอบการอาหารและผูสัมผัส
อาหาร
โครงการพัฒนาโรงอาหารใน
โรงเรียนใหไดมาตรฐานสุขาภิบาล
โรงอาหาร
โครงการจัดการเหตุรําคาญที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ
โครงการสรางเสริมการคุมครอง
ผูบริโภคใหแกประชาชนดานอาหาร
ปลอดภัย
โครงการอาหารปลอดภัยในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกณิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกณิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
โครงการอบรมดานการปองกัน
อัคคีภัย และการซอมแผนเตรียมรับ
การเกิดอัคคีภัย

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

60,000

60,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและครอบครัวตําบลหนอง
หอย ร.พ.เทศบาลฯ
โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
โครงการปองกันโรคระบาดในสัตว
โครงการควบคุมประชากรสัตว
เลี้ย งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการรวมใจรักษสิ่งแวดลอ ม
โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา
ภายใตโครงการสัตวปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัย ลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

45,000

45,000

200,000

200,000

38,000
200,000

38,000
200,000

85,000
300,000

85,000
300,000

- 2/11/11 -

โครงการการบริการแพทยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

530,000

530,000

350,000

350,000

335,000

335,000

46,000

46,000

700,000

700,000

66,000

66,000
100,000

100,000

- 2/11/12 -

โครงการสํารวจขอมูลสัต วและขึ้น
ทะเบียนสัตวไมมีเจาของตาม
โครงการสัตวปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัย ลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี
โครงการรณรงคและแกไขปญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญ ญาสิริวัฒนาพรรณวดี
โครงการสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนที่ประสบปญ หาความ
เดือดรอน
โครงการใหความชวยเหลือ
นักเรีย น/นักศึก ษาในชวงปดภาค
โครงการสงเคราะหประชาชนผู
ประสบปญหาความเดือดรอนหรือ
ดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการอบรมแกนนําเด็กและ
เยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล
โครงการรณรงครักษาสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเมืองนาอยู

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

โครงการรณรงควันสิ่งแวดลอม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ

รวม

100,000

100,000

40,000

40,000

150,000

150,000

145,000

145,000

70,000

70,000

35,000

35,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000
80,000
136,000

1,000,000
80,000
136,000

184,000

184,000

423,000

423,000

(ตอ)

- 2/11/13 -

โครงการสงเสริมการเกษตรในเขต
เมือง
โครงการเฝาระวังและแกไขปญหา
หมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการเมืองเชียงใหมอากาศ
สะอาด
โครงการสงเสริมการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมเมืองอยาง
โครงการปองกันและแกไขปญหา
มลพิษทางเสียง
โครงการตกแตงเมือ งเพื่อตอนรับ
เทศกาลประเพณีและในวันสําคัญ
ตางๆ
โครงการจัดงานมหกรรมไม
ดอกไมประดับ
โครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ
โครงการวันตนไมประจําปแหงชาติ
โครงการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
จัด เก็บขอมูลพื้นฐาน
โครงการสํารวจ จัดเก็บขอมูล
พื้นฐานและบันทึกขอมูลเขาสู
โปรแกรม

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
สรางความ
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
เขมแข็งของ วัฒนธรรมและ
และการโยธา
ชุมชน
นันทนาการ
120,000

รวม

120,000

400,000

400,000

20,000

20,000

70,000

70,000

70,000

70,000

100,000

100,000

50,000

50,000
300,000
100,000
2,625,000

300,000
100,000
2,625,000

100,000

100,000

200,000

200,000
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โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมและ
การพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน
โครงการดําเนินการตามภารกิจ
ถายโอนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการสงเสริมอาชีพองคก ร
ชุมชนแขวงนครพิงค
โครงการสงเสริมอาชีพและธุรกิจ
ชุมชนแขวงกาวิละ
โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจ
ชุมชนแขวงเม็งราย
โครงการสงเสริมอาชีพองคก ร
ชุมชนแขวงศรีวิชัย
โครงการวันเด็ก แหงชาติ
โครงการวันเยาวชนแหงชาติ
โครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรีย นสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
โครงการสงเสริมกิจ กรรมศูนย
เยาวชน-ประชาชนสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการสงเสริมกิจ กรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชนภาคฤดูรอ น

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ
60,000

รวม

60,000

80,000
70,000

80,000
70,000

5,000,000
300,000

5,000,000
300,000

50,000
5,000,000

50,000
5,000,000

100,000

100,000

50,000
300,000

50,000
300,000

100,000

100,000

200,000

200,000

150,000

150,000

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000
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โครงการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
ดอยโอกาสและเด็กเรรอนในเขต
เทศบาล
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
โครงการสงเสริมการอานและการ
เรียนรู
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
โครงการจัดงานวันเขาพรรษาและ
วันอาสาฬหบูชา
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
โครงการจัดงานประเพณีเดือ นยี่
เปงเชียงใหม
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมเวียงเจีย งใหม
โครงการจัดงานวันออกพรรษา
โครงการจัดงานประเพณีทําบุญ
เมือง
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็ก และเยาวชน
โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหมโอเพน
โครงการฝกอบรมคุณ ธรรม
จริย ธรรม
โครงการเทศกาลไชนาทาวนเมือง
เชียงใหม
โครงการเชียงใหมคาทดาวน
โครงการถนนคนเดิน(ถนนวัวลาย
และถนนราชดําเนิน )

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน คาใชสอย
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ
บริหารงานทั่วไป
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม
ไทย-ญี่ปุน (เทศบาลรําวงบงโอโดริ)
โครงการประชาสัมพันธปน
จัก รยานแอวเมืองเกา
โครงการสงเสริมการทองเที่ย ว
ตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ )

5,975,300

1,220,000

1,000,000

300,000

120,000

6,304,000

-

แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
และการโยธา
นันทนาการ
100,000

รวม

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

-

2,735,000

-

17,654,300
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แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบ
ดําเนินงาน

คาวัสดุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

155,000
15,000
45,000
5,000
240,000
50,000

210,000
10,000
30,000
15,942,400
50,000
50,000
10,000

170,000
10,000
179,000
107,500
95,000
5,822,000

300,000
1,000
6,000
60,000
-

511,900
1,292,400
2,397,000
12,922,400
550,000
180,000
2,831,500

15,000
5,000
115,000
200,000
100,000
20,000
-

15,000
17,500
100,000
300,000
30,000
7,000
5,000
58,500

10,000
36,000
150,000
730,000
502,000
42,000
330,000

4,000
232,000
-

4,244,000
121,900
510,000
195,300
6,000
4,600,500
456,000
125,600
-

แผนงานการ
แผนงานสราง
แผนงาน
แผนงาน
ศาสนา
รวม
ความเขมแข็ง
อุตสาหกรรม
งบกลาง
วัฒนธรรมและ
ของชุมชน
และการโยธา
นันทนาการ
300,000
375,000
7,464,750
250,000
155,000
190,000
2,588,400
230,000
44,000
3,783,000
15,942,400
205,000 1,004,500
15,217,500
232,000
3,938,400
21,782,000
5,000
8,724,500
7,000
7,000
-

175,000
30,000
12,000
11,000
150,000
100,000
166,000
35,000
5,000
1,400,000 3,700,000
42,000
45,000
35,000
35,600
24,000

4,724,000
380,200
742,000
150,000
3,921,300
335,000
201,000
10,000
24,500
13,437,500
2,037,000
689,600
555,000
987,900
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วัสดุสํานักงาน
5,442,850
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
665,000
วัสดุงานบานงานครัว
852,000
คาอาหารเสริม(นม)
วัสดุกอสราง
923,100
วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,711,400
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 21,602,000
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
6,000
การแพทย
วัสดุการเกษตร
280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
179,800
วัสดุเครื่องแตงกาย
180,000
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
2,863,000
วัสดุการศึกษา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
1,000
วัสดุสํารวจ
10,000
วัสดุอื่นๆ
13,500
คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา
3,000,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
855,000
คาบริการโทรศัพท
460,000
คาบริการไปรษณีย
550,000
คาบริการสื่อสารและ
539,800
โทรคมนาคม

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

-

-

-

-

-

-

32,652,000

-

-

-

-

-

495,000
-

-

-

-

-

-

40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
-

-

-

-

-

-

-

40,000

32,652,000

495,000
-

แผนงาน
แผนงาน
อุตสาหกรรม
งบกลาง
และการโยธา

รวม
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวน
ราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนกิจการที่
เปนสาธารณะ
งบรายจายอื่น รายจายอื่น คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัด หา
หรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและ
หรือสิ่งกอ สราง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

27,500

27,500

15,200

15,200

64,800

64,800

36,000

36,000

40,200

40,200

2,700

2,700

30,000

30,000

9,600

9,600

48,500

48,500
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จัด ซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหุม
ดวยหนัง มีลอเลื่อน และที่พักแขน
พนักพิงทรงต่ํา จํานวน 11 ตัว
จัด ซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหุม
ดวยหนัง มีลอเลื่อนพนักพิงทรง
สูง จํานวน 4 ตัว
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2
เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสาร 4
ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู
จัด ซื้อโตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 3 ตัว
จัด ซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
110 ซีซี แบบเกียรอัต โนมัติ
จํานวน 1 คัน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

13,600

13,600

30,000

30,000

22,000

22,000

60,000

60,000

22,000

22,000

5,000

5,000

11,600

11 ,600

8,900

8,900

9,000

9,000

24,000

24,000
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จัด ซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจ ิตอล จํานวน 1 กลอง
จัด ซื้อกลองถายภาพและ
บันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่
1 (28 หนา/นาที) จํานวน 1
เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction
เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน
1 เครื่อง
จัด ซื้อชุดโปรแกรมจัด การ
สํานักงาน ที่มีล ิขสิทธิ์ถูกตอ ง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

7,600

7,600

10,500

10,500

11,000

11 ,000

5,000

5,000

25,000

25,000

17,000

17,000

100,000
17,000

100,000
17,000

16,500

16,500

10,500

10,500

350,000

350,000
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จัด ซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ งตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด
จัด ซื้อโตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก ขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 ตัว
จัด ซื้อโตะทํางานเหล็กพรอม
กระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว
จัด ซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน
2 ตัว
จัด ซื้อชั้นวางของเหล็ก จํานวน 2
หลัง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวนแบบติดผนัง ขนาด
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อตูเ ก็บเอกสาร จํานวน 20
จัด ซื้อตูเ ก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก
แบบมีลอเลื่อน จํานวน 4 ตู
จัด ซื้อตูเ หล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 3 ตัว
จัด ซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมี
พนักพิง มีที่พักแขนและลอเลื่อน
พนักพิงทรงสูง จํานวน 3 ตัว
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

110,000

11 0,000

2,500

2,500

570,000

570,000

84,000

84,000

8,500

8,500

250,000

250,000

46,000

46,000

10,800

10,800

4,350
60,000

4,350
60,000
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จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 5 ชุด
จัด ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้ออุปกรณสําหรับจัด เก็บ
ขอมูลแบบภายนอก (External
Storage) จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องกระจายสัญ ญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบ
ที่ 2จํานวน4เครื่อง
จัด ซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุมดวน
หนัง แบบมีลอเลื่อ นและที่พักแขน
พนักพิงทรงต่ํา จํานวน 5 ตัว
จัด ซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจ ิตอล (ขาว-ดําและสี) จํานวน
1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ขนาด 13,000บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ
จํานวน 4 เครื่อง
จัด ซอลอวัดระยะ จํานวน 1 อัน
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

136,000

136,000

22,000

22,000

14,000

14,000

20,000

20,000

11,600

11 ,600

18,000

18,000

65,000

65,000

129,600

129,600

81,600

81,600

868,000

868,000

575,000

575,000
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จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 8
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง
จัด ซื้ออุปกรณกระจาย
สัญ ญาณ (L2 Switch) ขนาด 16
ชอง จํานวน 5 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800VA จํานวน 8 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1 KVA จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อสแกนเนอร สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อตูล อคเกอร 6 บาน
จํานวน 10 ตู
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ขนาด24,000บีทียู
จํานวน 4 เครื่อง
จัด ซื้อรถจักรยานยนต 110 ซีซี
แบบเกีย รธรรมดา จํานวน 2 คัน
จัด ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
จัด ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ธรรมดา จํานวน 1 คัน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

120,000

120,000

60,000

60,000

120,000

120,000

50,000
144,000

50,000
144,000

160,800

160,800

235,000

235,000

288,000

288,000

96,000

96,000
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จัด ซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต
จํานวน 10 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต
จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต
จํานวน 5 เครื่อง
จัด ซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 20 ตัว
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู
จํานวน 4 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จํานวน 4 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 5 เครื่อง
จัด ซื้อโตะ-เกาอี้นัก เรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 192 ชุด
จัด ซื้อโตะ-เกาอี้นัก เรียนอนุบาล
รูปทรงเรขาคณิต จํานวน 12 ชุด

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

204,000

204,000

58,800

58,800

35,600

35,600

168,000

168,000

58,400

58,400

239,400

239,400

16,000

16,000

2,500

2,500

6,000

6,000

22,000

22,000

10,000
12,500
24,000

10,000
12,500
24,000
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จัด ซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 5คัน
จัด ซื้อโทรทัศนแอลอีดี แบบ
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จํานวน
3 เครื่อง
จัด ซื้อโทรทัศนแอลอีดี ขนาด 50
นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อโทรทัศนแอลอีดี ขนาด 60
นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 2
กอก จํานวน 4 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องดนตรีสากล
ประเภทวงสตริง
จัด ซื้อเครื่องพิมพแบบ
Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 2
เครื่อง
จัด ซื้อโตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 1 ตัว
จัด ซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงที่วาง
แขนและลอเลื่อน จํานวน 3 ตัว
จัด ซื้อตูเ หล็กแบบ 2 บานเปด
จํานวน 4 ตู
จัด ซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
จัด ซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 5 ตัว
จัด ซื้อเครื่องเสีย งเคลื่อ นที่พรอม
ไมโครโฟน จํานวน 1 เครื่อง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

47,500

47,500

8,000

8,000

30,000

30,000

30,000

30,000

8,900

8,900

5,800

5,800

11,000

11 ,000

40,000

40,000
120,000

120,000

10,000
42,000

10,000
42,000

9,000

9,000
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จัด ซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 5 เครื่อง
จัด ซื้อรถเข็นลากพวง 2 ลอ
จํานวน 2 คัน
จัด ซื้อกลองถายภาพและ
บันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่
1 จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อถัง เก็บน้ําขนาด 1,000
ลิตร จํานวน 2 ถัง
จัด ซื้อหมอ นึ่งฆาเชื้อ จํานวน 1
เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจ ิตอล (ขาว-ดําและสี) จํานวน
1 เครื่อง
จัด ซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 4 ตัว
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน แบบติดผนัง จํานวน 2
เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปมแชดูดโคลน
ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

3,300,000

3,300,000

31,500

31,500

13,000

13,000

9,000

9,000

16,000

16,000

10,000
5,600

10,000
5,600

14,000

14,000

5,500

5,500

8,000

8,000

60,000

60,000

50,000
575,000

50,000
575,000

66,500

66,500
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จัด ซื้อรถตัก หนาขุดหลัง จํานวน
1 คัน
จัด ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อกรรไกรตัดเหล็ก จํานวน
2 อัน
จัด ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องเชื่อมระบบ
อินเวอรเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1
จัด ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบ
มือถือ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
จัด ซื้อสวานไฟฟาไรสาย จํานวน
2 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องเจีย /ตัด แบบมือถือ
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อรถเข็นของแบบพับได
จํานวน 50 คัน
จัด ซื้อเลื่อยยนต จํานวน 5
จัด ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน จํานวน 1 คัน
จัด ซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 7 เครื่อง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

24,000

24,000

21,000

21,000

38,000

38,000

60,000

60,000

16,000

16,000

8,030

8,030

1,500,000

1,500,000

44,000

44,000

40,800

40,800

60,000

60,000
868,000

868,000
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จัด ซื้อพัดลมติด ผนัง ขนาด 24
นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบติดผนัง ขนาด
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องเสีย งพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด
จัด ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสําหรับงาน จํานวน 1
เครื่อง
จัด ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
จํานวน 1 ชุด
จัด ซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม
จํานวน 13 รายการ
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
จัด ซื้อรถจักรยานยนต ขนาด
110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน
จัด ซื้อลําโพงเสียงตามสาย
จํานวน 30 ตัว
จัด ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
คัน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบลงทุน คาครุภัณฑ
(ตอ)

(ตอ)

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
งบกลาง

รวม

16,000

16,000

249,000

249,000

60,000

60,000

7,600

7,600

24,000

24,000
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จัด ซื้อหลัง คารถบรรทุก หลังคา
อลูมิเ นียม จํานวน 1 หลัง
จัด ซื้อกลองสํารวจประมวลผล
จํานวน 1 กลอง
จัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 2 ชุด
จัด ซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการ
ใชงานประเภทติดตั้งจากโรงงาน
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ งตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด
จัด ซื้อชุดโปรแกรมจัด การ
สํานักงาน ที่มีล ิขสิทธิ์ถูกตอ ง
ตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน โครงการรื้อถอนและกอสราง
ลงทุน
และ
อาคารเรียนทดแทนอาคาร
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง เรียนหลังเดิมของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสุพรรณ

6,436,200

โครงการปรับ ปรุงอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัด
เกตการาม

500,000

500,000

โครงการทาสีอาคารเรียน
อนุบาลของโรงเรียนเทศบาล
วัดทาสะตอย

400,000

400,000

โครงการปูกระเบื้องหองเรียน
3 หองเรียนของโรงเรียน
เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

109, 300

109,300

โครงการปรับ ปรุงห อง
ประชุมของโรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน

370,600

370,600

โครงการปรับ ปรุงอาคารเรียน
2 ของโรงเรียนเทศบาลวัด
เชียงยืน

986,700

986,700

โครงการทาสีอาคารเรียนและ
เปลี่ยนประตูภายในอาคาร
เรียนอุปถัมภคุณธรรม 47
ของโรงเรียนเทศบาลวัดปา แพง

500,000

500,000
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6, 436,200

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน โครงการทาสีอาคารเรียน 4
ลงทุน
และ
ชั้นของโรงเรียนเทศบาลวัด
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง พวกชาง
(ตอ )
โครงการปรับ ปรุงเวที เสาธง
และลานสนามโรงเรียนเทศบาล
วัดศรีป งเมือง

888,300

888,300

984,400

984,400

โครงการปรับ ปรุงระบบ
เตาเผาไรมลพิษ สุสานปาตัน

2,200,000

2,200,000

โครงการกอสรางเตาเผาซาก
สัตวไรมลพิษ

1,795,900

1,795,900
5,000,000

5,000,000

โครงการปรับ ปรุงห องสมุด
ศาลาแดง

169,900

169,900

โครงการปรับ ปรุงสํานักงาน
ศูนยเยาวชน-ประชาชนภายใน
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม

300,000

300,000

โครงการปรับ ปรุงรั้วสนาม
ฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม

394, 900

394,900

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนทาแพ ซ.2

1,444,000

1,444,000
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โครงการดูดฉีดลางทอระบาย
น้ําและทอรวบรวมน้ําเสียฝง
ตะวันตก

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน
ลงทุน
และ
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง
(ตอ )

8,100,000

8,100,000

โครงการกอสรางปรับ ปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ฝาบอพักถนนศรีปง เมืองเริ่ม
ตั้งแตถนนมหิดลจนถึงทางแยก
ถนนเวียงพิง ค

1,210,000

1,210,000

โครงการกอสรางผิวจราจร
พรอมระบบระบายน้ําถนนโสต
ศึกษา

2,582,000

2,582,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนปาตัน ซ.4

1,953,000

1,953,000

590,000

590,000

1,020,000

1,020,000

2,6 72,000

2,672,000

โครงการกอสรางปรับ ปรุง
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ
ชุมชนทาสะตอย เขต 3
โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
พระปกเกลา ซ.6
โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนมณีนพรัตน
ซ.2
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โครงการกอสรางปรับ ปรุงผิว
จราจรพรอมระบบระบายน้ํา
คสล.ถนนสายหลักการเคหะ
เชียงให ม (ตั้งแตถนนใจแกวถึง
ถนนมหิดล)

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน โครงการกอสรางถนนพรอม
ลงทุน
และ
ระบบระบายน้ําถนน
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง พระปกเกลา ซ.12
(ตอ )

2,073,000

720, 000

720,000

1,865,000

1,865,000

โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนนบํารุง บุร ี ซ.2

682,000

682,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนมหาโชค
ซ.22

2,980,000

2,980,000

โครงการกอสรางปรับ ปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
ราษฎรอุทิศ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.ถนนปาพรา ว ตั้งแตถนน
ชางคลานเขาไปจนถึงถนนปา
พรา ว

3,080,000

3,080,000

2,810,000

2,810,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนราชมรรคา
ซ.7ข

654, 000

654,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
บา นแพะ ซ.1
โครงการกอสรางปรับ ปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
ชุมชนทิพยรัตน ซ.9 เชื่อม ซ.12
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2,073,000

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
2,058,000

2,058,000

โครงการกอสรางราวกันตก
ถนนอนุวิถีตั้งแตหอพักซีแมนชั่น
ถึงถนนซุปเปอรไฮเวย
เชียงให ม-ลําปาง

320,000

320,000

โครงการกอสรางปรับ ปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยฟา
ติมาคอรท (สายลมจอย)

1,420,000

1,420,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนเมืองสมุทร
(หนาวัดปาแพง )

604,000

604,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเขา
ชุมชน 12 สิงหา (ขางศรี
ประเสริฐ)
โครงการกอสรางปรับ ปรุง
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอม
ฝาบอพักถนนราชเชียงแสน ซ.2

690,000

690,000

670,000

670,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนสิทธิวงศ

1,285,000

1,285,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
รัตนโกสินทร ซ.1

4,26 0,000

4,260,000
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งบ
คาที่ด ิน โครงการกอสรางถนนพรอม
ลงทุน
และ
ระบบระบายน้ํา ถนนศรีลานนา
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง ซ.2
(ตอ )

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน โครงการกอสรางระบบ
ลงทุน
และ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนชุมชน 5
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง ธันวา
(ตอ )

1,770,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนอารักษ ซ.4

2,117,000

2,117,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนชางเผือก
ซ.4 ข

1,510,000

1,510,000

โครงการกอสรางถนนพรอม
ระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง
ซ.9

1,866, 000

1,866,000

โครงการปรับ ปรุงท างเทา
ถนนราชวงศ

2,412,000

2,412,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนอารักษ (แอสฟลทติกผสม
ยางพาราทับ ผิวทางเดิม)

7,574,000

7,574,000

โครงการปรับ ปรุงท างเดิน
ถนนหวยแกว

35,000,000

35,000,000

โครงการปรับ ปรุงท างเดิน
เทาถนนราชมรรคา ตลอดสาย

3,500,000

3,500,000

โครงการปรับ ปรุงท างเดิน
เทาถนนสนามกีฬา ตั้งแตหนา
ขนสงชา งเผือกถึงห นาสนาม
กีฬาเทศบาล

1,995,000

1,995,000
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1,770, 000

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน
ลงทุน
และ
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง
(ตอ )

โครงการปรับ ปรุงท างเดิน
เทาถนนหัสดิเสวี ตั้งแตสุสาน
ชางเผือกถึงถนนหลังตลาด
ธานินทร

2,634,000

993,000

993,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนพระปกเกลา ตั้งแตแยก
กลางเวียงถึงประตูเชียงใหม

2,309,000

2,309,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนราชภาคินัย ตั้งแตถนนศรี
ภูมิถึงถนนบํารุง บุร ี

4,256 ,000

4,256,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนวัวลาย ตั้งแตถนนราชเชียง
แสนถึงถนนทิพ ยเนตร

2,792,000

2,792,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนบํารุง บุร ี ตั้งแตแจงกูเฮือง
ถึงแจงขะต๊ํา

5,279,000

5,279,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนชางมอย ตั้งแตถนนชัยภูมิ
ถึงถนนวิชยานนท

2,6 70, 000

2,670,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนชางมอยตัดใหม ตั้งแตถนน
ทา แพถึงถนนชางมอย

970,000

970,000

โครงการปรับ ปรุงท างเดิน
เทาถนนวิชยานนท ตั้งแต
สะพานนครพิงคถึงตลาดวโรรส
(ฝงกาชาด)
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2,6 34,000

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน
ลงทุน
และ
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง
(ตอ )

1,825,000

1,825,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนชางคลาน ตั้งแตโรงแรมรติ
ลานนาถึงทางลอดสะพาน
แมน้ําปง

1,498,000

1,498,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตเดิม
นํากลับมาใชใหมถนน
รัตนโกสินทร ตั้งแตสะพาน ร.9
ถึงถนนแกวนวรัฐ

7,196,000

7,196,000

โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนแกวนวรัฐ ตั้งแตสี่แยก

3,048,000

3,048,000

7,291,000

7,291,000

โครงการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะในพื้นที่แขวง นครพิง ค

800,000

800,000

โครงการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะในพื้นที่แขวง กาวิละ

800,000

800,000

โรงเรียนปริ้นสถึงสะพานนคร
พิง ค
โครงการปรับ ปรุงผิวทาง
แอสฟลทคอนกรีตเดิมนํากลับมา
ใชใหมถนนบุญเ รืองฤทธิ์
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โครงการปรับ ปรุงผิวจราจร
ถนนตรัสวงค ตั้งแตสุสานสันกู
เหล็กถึงถนนซุปเปอรไฮเวย
ชม-ลําปาง

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภ ายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจา ย
งบ
คาที่ด ิน โครงการขุดลอกลําเหมือง
ลงทุน
และ
สาธารณะในพื้นที่แขวง เม็งราย
(ตอ ) สิ่ง กอ สราง
(ตอ )

600,000

600,000

โครงการขุดลอกลําเหมือง
สาธารณะในพื้นที่แขวง ศรีวิชัย

800,000

800,000

โครงการปรับ ปรุงตลิ่งลํา
เหมืองสาธารณะดานหลัง
ศูนยการคากาดสวนแกว

1,000,000

1,000,000

โครงการปรับ ปรุงป ระตูนํา้ คู
เมือง ตั้งแตแจงกะต๊ําถึงแจงกู
เฮือง

4,400,000

4,400,000

280,644,000

42,391,600

296,436,350

95,578,950

7,687,500

414,291,300

2,713,000

27,541,430

199,312,170

296,403,700

1,663,000,000

- 2/11/38 -

รวมทั้ง สิ้น

((ราง)

สวนที่ 3
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

- 3/1/1 -

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ
1. หมวดรายได
2. หมวดเงินไดอื่น
รวมทั้งสิ้น

รายรับจริง
ป 2561
109,298,808.69
61,143,633.78
170,442,442.47

ประมาณการ
ป 2562
134,700,000
77,300,000
212,000,000

ป 2563
130,400,000
73,100,000
203,500,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
จายจากรายได
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
จายจากกําไรสุทธิ
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

รายจายจริง
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

ป 2563

4,773,693.59
12,330,659.53

9,261,700
14,118,800

9,143,200
13,858,200

19,240,312.49

30,267,900

30,201,100

617,260.50
501,500.00

3,011,600
640,000

537,500
660,000

61,143,633.78
98,607,059.89

77,300,000
134,600,000

73,100,000
127,500,000

สถานธนานุบาล 1

- 3/2/1 -

ปงบประมาณ 2562

ปงบประมาณ 2563

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 1
28,060,000.1. แผนงานงบกลาง
1,050,000.2. แผนงานการพาณิชย
27,010,000.-

28,010,000.1,050,000.26,960,000.-

- 3/2/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครเชียงใหม

รับจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ก รายได(ยอดรวม)

24,593,252.48

ดอกเบี้ยรับจํานํา

21,943,040.75

+

เพิ่ม

-

ลด

27,680,000 +
24,000,000

250,000
-

ป 2563
27,930,000
24,000,000

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

117,751.73

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด

2,522,460.00

3,500,000

-

3,500,000

10,000.00

30,000

-

30,000

19,241,725.11

22,000,000

-

22,000,000

รายไดเบ็ดเตล็ด
ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)

150,000 +

250,000

400,000

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %

3,848,345.02

-

-

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

5,772,517.53

-

-

-

9,620,862.56

-

-

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

4,400,000 -

4,400,000

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

6,600,000 -

6,600,000

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

11,000,000 - 11,000,000

-

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

-

+

4,400,000

4,400,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

-

+

6,600,000

6,600,000

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

-

+ 11,000,000

11,000,000

รวมรายรับ ทั้งสิ้น

43,834,977.59

49,680,000 +

250,000

49,930,000

- 3/2/3 -

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
49,930,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตั้งไว 27,930,000 บาท แยกเปน
1.1 ประเภทดอกเบีย้ รับจํานํา
ตั้งไว
24,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ รับจํานําของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ตั้งไว
400,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
3,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผา นมาเปนเกณฑ
1.4 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว
30,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายวัสดุเหลือใช
2. หมวดเงินไดอื่น
ตั้งไว 22,000,000 บาท แยกเปน
ประเภทกําไรสุทธิป 2562
ตั้งไว
22,000,000 บาท
- บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
4,400,000 บาท
- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
6,600,000 บาท
- สมทบทุนดําเนินการ 50 %
ของกําไรสุทธิ จํานวน 11,000,000 บาท
*********************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
*******************
วัตถุประสงค
 เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่นที่ตองเสียดอกเบีย้ สูงกวา
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด และ
สามารถติดตามผูกระทําความผิดได
เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซือ้ ของโจร
 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาล ใหมี
ประสิทธิผล เพิม่ ขึน้
งานที่ทํา
 ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสนิ
 ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
 กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยรับจํานํา
 จัดทําบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 งบประมาณรวม

26,960,000 บาท

- 3/2/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได
แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

สถานธนานุบาล 1

2,878,000

1,932,000

150,000

-

4,960,000

รวมทั้งสิ้น

2,878,000

1,932,000

150,000

-

4,960,000

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หมายเหตุ

- 3/2/6 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากกําไรสุทธิ
แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

สถานธนานุบาล 1

-

-

22,000,000

-

22,000,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

22,000,000

-

22,000,000

หมายเหตุ

- 3/2/7 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
*******************
วัตถุประสงค
 เพิม่ ประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนีเ้ งินกูกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการชํ า ระดอกเบี้ ย เงิ น ยื ม (เงิ น ช ว ยเหลื อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น กรณี พิ เ ศษ)
และคาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
งานที่ทํา
 กํากับดูแลการชําระหนีเ้ งินกู ดอกเบีย้ ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
 บริหารการใชเงินสํารองจาย
 พิจารณาชวยเหลืองบทัว่ ไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 งบประมาณรวม

1,050,000 บาท

- 3/2/8 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

คาธรรมเนียม
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจายตามขอ
ผูกพัน

งานงบกลาง

500,000

550,000

1,050,000

รวม

500,000

550,000

1,050,000

งาน

รวม

หมายเหตุ

- 3/2/9 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานธนานุบาล

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบบุค ลากร (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

2,510,323.80

2,876,000 +

2,000

2,878,000

เงินเดือน (ฝายประจํา) (รวม)

2,510,323.80

2,876,000 +

2,000

2,878,000

คาจางลูกจางประจํา

2,353,653.90

2,659,000 +

6,000

2,665,000

156,669.90

217,000 -

4,000

213,000

1,210,905.68

1,935,000 -

3,000

1,932,000

เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)

806,616.68

1,056,000

-

1,056,000

คาพาหนะเหมาจาย

84,000.00

84,000

-

84,000

คารางวัลเจาหนาที่

134,000.00

150,000

-

150,000

คาอาหาร

203,000.00

260,000

-

260,000

คาจายสมทบเงินสะสม

229,319.68

275,000

-

275,000

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด

22,600.00

30,000

-

30,000

คาเชาบาน

36,000.00

72,000

-

72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

20,940.00

35,000

-

35,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

76,757.00

150,000

-

150,000

140,481.40

486,000

-

486,000

87,220.30

126,000

-

126,000

10,000

-

10,000

250,000

-

250,000

100,000

-

100,000

คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธ ีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

53,261.10

-

- 3/2/10 -

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานธนานุบาล

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

121,615.23
38,343.80
-

เพิ่ม

-

ลด

203,000 43,000
10,000 -

3,000
3,000

ป 2563
200,000
43,000
7,000

30,000

-

30,000

20,000

-

20,000

71,182.43

100,000

-

100,000

คาสาธารณูปโภค (รวม)

142,192.37

190,000

-

190,000

คาไฟฟา

121,386.35

150,000

-

150,000

7,202.72

10,000

-

10,000

คาบริการโทรศัพท

11,453.30

20,000

-

20,000

คาบริการไปรษณีย

2,150.00

5,000

-

5,000

5,000

-

5,000

142,400.00

150,000

-

150,000

142,400.00

150,000

-

150,000

วัสดุกอสราง
วัสดุคอมพิวเตอร

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจายอื่น (รวม)
คาใชจายฝายอํานวยการ

รวมรายจายประจํา

12,089.00

+

-

-

3,863,629.48

4,961,000 -

1,000

4,960,000

- 3/2/11 -

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน

งานสถานธนานุบาล

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

รายจายเพื่อการลงทุน
งบลงทุน (รวม)

99,598.50

49,000 -

49,000

-

คาครุภัณฑ (รวม)

99,598.50

49,000 -

49,000

-

คาครุภัณฑสํานักงาน

99,598.50

-

-

49,000 -

49,000

-

49,000 -

49,000

-

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

-

99,598.50

-

- 3/2/12 -

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานธนานุบาล 1

(จายจากกําไรสุทธิ)

จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบรายจายอื่น (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

19,241,725.11

+

เพิ่ม

-

ลด

22,000,000

-

ป 2563

22,000,000

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %

3,848,345.02

-

-

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

5,772,517.53

-

-

-

9,620,862.56

-

-

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

4,400,000 -

4,400,000

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

6,600,000 -

6,600,000

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

11,000,000 - 11,000,000

-

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

-

+

4,400,000

4,400,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

-

+

6,600,000

6,600,000

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

-

+ 11,000,000

11,000,000

รวมจายจากกําไรสุทธิ

19,241,725.11

22,000,000

-

22,000,000

- 3/2/13 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
แผนงาน/งาน/
โครงการ
แผนงานพาณิชย
งานกิจการ
สถานธนานุบาล 1
ก.จายจากรายได
ข.จายจากกําไรสุทธิ

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

2,878,000

1,932,000

-

2,878,000

-

1,932,000

แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

150,000

-

4,960,000

22,000,000

-

22,000,000

22,150,000

-

26,960,000

1,050,000
500,000
550,000

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ
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รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

509,401.00
509,401.00

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1,050,000

-

1,050,000

500,000

-

500,000

550,000

-

550,000

2. รายจายของหนว ยงาน

3,963,227.98

5,010,000 -

50,000

4,960,000

รายจายประจํา (รวม)

3,863,629.48

4,961,000 -

1,000

4,960,000

งบบุคลากร

2,510,323.80

2,876,000 +

2,000

2,878,000

งบดําเนินงาน

1,210,905.68

1,935,000 -

3,000

1,932,000

งบรายจายอื่น

142,400.00

150,000

99,598.50

49,000 -

49,000

-

99,598.50

49,000 -

49,000

-

รายจายเพื่อการลงทุน (รวม)
งบลงทุน
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
รายจายประจํา (รวม)
งบรายจายอื่น

-

150,000

19,241,725.11

22,000,000

-

22,000,000

19,241,725.11

22,000,000

-

22,000,000

19,241,725.11

22,000,000

-

22,000,000

50,000

28,010,000

รวมรายจายทั้งสิ้น

23,714,354.09

28,060,000 -

ยอดประมาณการรายรับ

43,834,977.59

49,680,000 +

รายไดสูงกวารายจาย

20,120,623.50

21,620,000 +

250,000
300,000

49,930,000
21,920,000

- 3/2/15 -

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ย
ธนาคาร (รวม)

-

500,000

-

500,000

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสินและสถาบันการเงิน
อื่นๆ

-

500,000

-

500,000

2. รายจายตามขอผูกพัน (รวม)

509,401.00

550,000

-

550,000

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจาก
การเปนพนักงานสถานธนานุบาล

509,401.00

550,000

-

550,000

509,401.00

1,050,000

-

1,050,000

รวมรายจายงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
*******************

หนวยงานสถานธนานุบาล 1
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น
28,010,000 บาท แยกเปน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว 1,050,000 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
ตั้งไว
500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และคาใชจายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2 รายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว
550,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
2. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 4,960,000 บาท แยกเปน
2.1 งบบุคลากร
ตั้งไว
2,878,000 บาท
2.1.1 เงินเดือนฝายประจํา
ตั้งไว 2,878,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว
2,665,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 1 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กํ า หนดไว และจ า ยเป น ค า ตอบแทนนอกเหนื อ คา จ า งตามระเบี ย บสํ า นั ก งาน จ.ส.ท. วา ด ว ยค า จา ง
คาตอบแทน เบีย้ กรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/2/17 - ประเภท เงินเพิม่ ตางๆ ของลูกจาง
ตั้งไว
213,000 บาท
(1) เงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(2) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบ าลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ใน
อัตรารอยละ 2 และรอยละ 4 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. พ.ศ.
2560 คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(3) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท. วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2 งบดําเนินงาน
ตั้งไว 1,932,000 บาท แยกเปน
2.2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว 1,056,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาพาหนะเหมาจาย
ตั้งไว
84,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คารางวัลเจาหนาที่
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคารางวัลใหผูตรวจการสถานธนานุบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจและควบคุมการบริหารงานสถานธนานุบาล
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และเบีย้ เลีย้ งสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่ผตู รวจการสถานธนานุบาล
ไปราชการ คาเบีย้ เลีย้ งวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สาํ หรับพนักงานสถานธนานุบาลที่ทําการ
ตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาอาหาร
ตั้งไว
260,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)
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- ประเภท คาจายสมทบเงินสะสม
ตั้งไว
275,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเบีย้ เลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ งใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว
72,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงาน
ที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
35,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 คาใชสอย
ตั้งไว 486,000 บาท แยกเปน
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
126,000 บาท
 คาเบีย้ ประกัน
ตั้งไว
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาใบอนุญาตตัง้ โรงรับจํานํา
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คาตอใบอนุ ญาตตั้ง โรงรับ จํ านํ า ของสถานธนานุบ าลตามกฎหมาย ตั้ง จา ยจากเงิน รายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตั้งไว
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือ ที่ มท. 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2544 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาสอบบัญชี
ตั้งไว
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรองรับงบการเงินของ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/2/19  คาธรรมเนียม
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซือ้ ดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
 คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่ง กอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ตั้งไว
10,000 บาท
คารับรอง
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตัง้ จาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว
250,000 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว
220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป
ราชการ ประชุม สัมมนาภายในประเทศ หรือดูตลาดการคาตางประเทศ ตามโครงการของสํานักงาน จ.ส.ท. และ
กรณีที่มีการแตงตั้ง โอน(ยาย) พนักงานสถานธนานุบาล และจายเปนคาใชจายในการเดินทาง ประชุม สัมมนา
เขารวมกิจกรรมในวันที่ระลึกวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม
ของทุกๆ ป และจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขา
รับการฝกอบรมเบิกเทาที่จา ยจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/2/20 (4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
งานไดปกติ)
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อ จา ยเป นค าบํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจา ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ ง รั กษาเพื่ อให ส ามารถใชง านได
ตามปกติ) ครุภั ณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทํ าการซอมแซม เชน ครุภัณ ฑสํา นักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
200,000 บาท
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
43,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บ รักษาทรัพ ยสิน จํานํ าของสถานธนานุ บาล ฯลฯ ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)
- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาทีเ่ กี่ยวกับสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ลวดนําความรอน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซือ้ เครื่องมือเครื่องใช ถังทําน้ําเย็นแบบขวดคว่ํา วัสดุทใี่ ชทําความสะอาด จาน ชาม ไมกวาด
แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุกอ สราง
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน ไมตาง ๆ น้ํายาทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู คอน
คีม เลื่อย และอุปกรณตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น ตลั บ หมึ ก หั ว พิ ม พ ห รื อ แถบพิ ม พ และอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท กระดาษ
ตอเนื่อง แบบพิมพตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 190,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาไฟฟา
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการไปรษณีย
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจายที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.3 งบรายจายอื่น
ตั้งไว
150,000 บาท
- ประเภท คาใชจายฝายอํานวยการ
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
ตั้งไวรวม 22,000,000 บาท แยกเปน
3.1 งบรายจายอืน่
ตั้งไว 22,000,000 บาท แยกเปน
3.1.1 บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
4,400,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3.1.2 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
6,600,000 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองส วนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชีย งใหม ตามระเบีย บสํา นักงาน
จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3.1.3 สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
11,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิน สมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ใชในการรับ จํานํา เพื่อบริการประชาชนตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

สถานธนานุบาล 2
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ปงบประมาณ 2562

ปงบประมาณ 2563

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 2
27,440,000.1. แผนงานงบกลาง
550,000.2. แผนงานการพาณิชย
26,890,000.-

22,740,000.510,000.22,230,000.-

- 3/3/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
รับจริง
หมวด/ประเภท
ก รายได(ยอดรวม)
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบ
เฉพาะการ

ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

20,714,132.14
18,692,423.50

+

เพิ่ม

-

ลด

25,580,000 20,000,000

3,430,000
-

ป 2563
22,150,000
20,000,000

111,879.64

100,000 +

50,000

150,000

1,908,829.00

2,833,300 -

833,300

2,000,000

1,000.00
-

16,326,544.03

-

-

2,646,700 -

2,646,700

20,000,000 -

2,000,000

-

18,000,000

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %

3,265,308.81

-

-

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

4,897,963.21

-

-

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

8,163,272.01

-

-

-

เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

4,000,000 -

4,000,000

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

6,000,000 -

6,000,000

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

10,000,000 - 10,000,000

-

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

รวมรายรับ ทั้งสิ้น

-

+

3,600,000

3,600,000

+

5,400,000

5,400,000

+

9,000,000

9,000,000

45,580,000 -

5,430,000

40,150,000

-

37,040,676.17

-

- 3/3/3 -

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
40,150,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตั้งไว 22,150,000 บาท แยกเปน
1.1 ประเภทดอกเบีย้ รับจํานํา
ตั้งไว
20,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ รับจํานําของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ตั้งไว
150,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
2,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผา นมาเปนเกณฑ
2. หมวดเงินไดอื่น
ตั้งไว 18,000,000 บาท แยกเปน
ประเภทกําไรสุทธิป 2562
ตั้งไว
18,000,000 บาท
- บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
3,600,000 บาท
- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
5,400,000 บาท
- สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
9,000,000 บาท

*********************************

- 3/3/4 -

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
*******************
วัตถุประสงค
 เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอื่นที่ตองเสียดอกเบีย้ สูงกวา
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด
และสามารถติดตามผูกระทําความผิดได
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซือ้ ของโจร
 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาล
ใหมีประสิทธิผล เพิม่ ขึน้
งานที่ทํา
 ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําสิง่ ของ ทรัพยสนิ
 ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
 กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยรับจํานํา
 จัดทําบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2

งบประมาณรวม 22,230,000 บาท

- 3/3/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได
แผนงาน/งาน/
โครงการ
สถานธนานุบาล 2

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

2,425,200

1,600,300

150,000

54,500

4,230,000

2,425,200

1,600,300

150,000

54,500

4,230,000

หมายเหตุ

- 3/3/6 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากกําไรสุทธิ
แผนงาน/งาน/
โครงการ
สถานธนานุบาล 2

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

-

-

18,000,000

-

18,000,000

-

-

18,000,000

-

18,000,000

หมายเหตุ

- 3/3/7 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
*******************
วัตถุประสงค
 เพิม่ ประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนีเ้ งินกูกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย
เพิ่มประสิทธิภาพการชําระดอกเบีย้ เงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพเิ ศษ)
และคาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
งานที่ทํา
 กํากับดูแลการชําระหนีเ้ งินกู ดอกเบีย้ ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
 บริหารการใชเงินสํารองจาย
 พิจารณาชวยเหลืองบทัว่ ไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2

งบประมาณรวม 510,000 บาท

- 3/3/8 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

คาธรรมเนียม
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจายตามขอผูกพัน

งานงบกลาง

10,000

500,000

510,000

รวม

10,000

500,000

510,000

งาน

รวม

หมายเหตุ

- 3/3/9 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานธนานุบาล

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบบุค ลากร (รวม)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (รวม)
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

2,051,630.45

2,440,600 -

15,400

2,425,200

2,051,630.45

2,440,600 -

15,400

2,425,200

1,931,865.63

2,314,600 -

15,400

2,299,200

119,764.82

126,000

-

1,385,706.83

1,580,800 +

19,500

1,600,300

1,043,095.00

1,133,000 +

11,300

1,144,300

126,000

คาพาหนะเหมาจาย

84,000.00

84,000

-

84,000

คารางวัลเจาหนาที่

128,800.00

150,000

-

150,000

คาอาหาร

193,600.00

250,000

-

250,000

คาจายสมทบเงินสะสม

188,807.00

232,000 -

2,000

230,000

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด

20,600.00

30,000

-

30,000

คาเชาบาน

15,000.00

30,000

-

30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

25,245.00

57,000 -

34,200

22,800

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

387,043.00

300,000 +

47,500

347,500

คาใชสอย (รวม)

121,567.68

190,000 +

20,000

210,000

99,000

-

99,000

1,000

-

1,000

20,000

60,000

-

50,000

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธ ีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

82,824.58
30,273.10

8,470.00

40,000 +

50,000

- 3/3/10 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานธนานุบาล

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

114,189.70
26,796.38

30,000

-

30,000

2,824.92

3,000

-

3,000

11,977.40

12,000

-

12,000

395.00
4,080.00

3,000 5,000

2,000

1,000

-

5,000

68,116.00

54,600 +

15,400

70,000

106,854.45

150,200 -

25,200

125,000

87,517.44

120,000 -

20,000

100,000

5,015.09

10,000 -

4,000

6,000

2,256.00

รวมรายจายประจํา

ลด
121,000

คาบริการไปรษณีย

คาใชจายฝายอํานวยการ

-

ป 2563

13,400

12,065.92

งบรายจายอื่น (รวม)

เพิ่ม

107,600 +

คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

+

15,000
4,200 -

1,200

15,000
3,000

1,000

-

1,000

139,800.00

150,000

-

150,000

139,800.00

150,000

-

150,000

-

3,577,137.28

4,171,400 +

4,100

4,175,500

- 3/3/11 -

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน

งานสถานธนานุบาล
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จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

รายจายเพื่อการลงทุน
งบลงทุน (รวม)

48,980.00

คาครุภัณฑ (รวม)

48,980.00

- คาครุภัณฑสํานักงาน
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาที่ด ินและสิ่งกอสราง (รวม)
คาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม 2

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

48,980.00

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

2,718,600 - 2,664,100

54,500

71,900 -

17,400

54,500

+

45,500

45,500

71,900 -

62,900

9,000

-

-

2,646,700 - 2,646,700

-

-

2,646,700 - 2,646,700

-

2,718,600 - 2,664,100

54,500

48,980.00

- 3/3/12 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานธนานุบาล 2

(จายจากกําไรสุทธิ)

จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบรายจายอื่น (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

16,326,544.03

+

เพิ่ม

-

ลด

20,000,000 -

2,000,000

ป 2563

18,000,000

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %

3,265,308.81

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

4,897,963.21

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

8,163,272.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

4,000,000 -

4,000,000

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

6,000,000 -

6,000,000

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

10,000,000 - 10,000,000

-

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

-

+

3,600,000

3,600,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

-

+

5,400,000

5,400,000

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

-

+

9,000,000

9,000,000

20,000,000 -

2,000,000

18,000,000

รวมจายจากกําไรสุทธิ

16,326,544.03

- 3/3/13 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
แผนงาน/งาน/
โครงการ
แผนงานพาณิชย
งานกิจการ
สถานธนานุบาล 2
ก.จายจากรายได
ข.จายจากกําไรสุทธิ

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

2,425,200

1,600,300

-

2,425,200

-

1,600,300

แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน

งบรายจายอื่น

150,000

งบลงทุน

รวม

54,500

4,230,000

18,000,000

-

18,000,000

18,150,000

54,500

22,230,000

510,000
10,000
500,000

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ

- 3/3/14 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

475,701.00
475,701.00

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

550,000 -

40,000

510,000

50,000 -

40,000

10,000

-

500,000

500,000

2. รายจายของหนว ยงาน

3,626,117.28

6,890,000 -

2,660,000

4,230,000

รายจายประจํา (รวม)

3,577,137.28

4,171,400 +

4,100

4,175,500

2,051,630.45

2,440,600 -

15,400

2,425,200

งบดําเนินงาน

1,385,706.83

1,580,800 +

19,500

1,600,300

งบรายจายอื่น

139,800.00

150,000

-

48,980.00

2,718,600 -

2,664,100

54,500

48,980.00

2,718,600 -

2,664,100

54,500

16,326,544.03

20,000,000 -

2,000,000

18,000,000

16,326,544.03

20,000,000 -

2,000,000

18,000,000

16,326,544.03

20,000,000 -

2,000,000

18,000,000

รวมรายจายทั้งสิ้น

20,428,362.31

27,440,000 -

4,700,000

22,740,000

ยอดประมาณการรายรับ

37,040,676.17

45,580,000 -

5,430,000

40,150,000

รายไดสูงกวารายจาย

16,612,313.86

18,140,000 -

730,000

17,410,000

งบบุคลากร

รายจายเพื่อการลงทุน (รวม)
งบลงทุน
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
รายจายประจํา (รวม)
งบรายจายอื่น

150,000

- 3/3/15 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ย
ธนาคาร (รวม)

-

50,000 -

40,000

10,000

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน และสถาบัน
การเงินอื่น ๆ

-

50,000 -

40,000

10,000

2. รายจายตามขอผูกพัน

475,701.00

500,000

-

500,000

ตามระเบียบ จ.ส.ท.วาดวย
สวัสดิการหลังพนจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล

475,701.00

500,000

-

500,000

รวมรายจายงบกลาง

475,701.00

550,000 -

40,000

510,000

- 3/3/16 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
*******************

หนวยงานสถานธนานุบาล 2
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น
22,740,000 บาท แยกเปน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว
510,000 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และคาใชจายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2 รายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว
500,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
2. รายจายประจํา
ตัง้ ไวรวม 4,175,500 บาท แยกเปน
2.1 งบบุคลากร
ตั้งไว
2,425,200 บาท
2.1.1 เงินเดือนฝายประจํา
ตั้งไว 2,425,200 บาท แยกเปน
- ประเภท คาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว
2,299,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 2 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยคาจาง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการและเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/3/17 - ประเภท เงินเพิม่ ตางๆ ของลูกจาง
ตั้งไว
126,000 บาท
(1) เงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชว ยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(2) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท.
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2 งบดําเนินงาน
ตั้งไว 1,600,300 บาท แยกเปน
2.2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว 1,144,300 บาท แยกเปน
- ประเภท คาพาหนะเหมาจาย
ตั้งไว
84,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คารางวัลเจาหนาที่
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคารางวัลใหผูตรวจการสถานธนานุบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจและควบคุมการบริหารงานสถานธนานุบาล
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และเบีย้ เลีย้ งสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่ผตู รวจการสถานธนานุบาล
ไปราชการ คาเบีย้ เลีย้ งวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สาํ หรับพนักงานสถานธนานุบาลที่ทําการ
ตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาอาหาร
ตั้งไว
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาจายสมทบเงินสะสม
ตั้งไว
230,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเบีย้ เลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ งใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบตั ิ
งานที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)

- 3/3/18 - ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
22,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลื อการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิท ธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
347,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรบั การชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 คาใชสอย
ตั้งไว 210,000 บาท แยกเปน
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
99,000 บาท
 คาเบีย้ ประกัน
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบ าล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาใบอนุญาตตัง้ โรงรับจํานํา
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คาตอใบอนุ ญาตตั้ง โรงรับ จํ านํ า ของสถานธนานุบ าลตามกฎหมาย ตั้ง จา ยจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตั้งไว
13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือ ที่ มท. 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2544 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาสอบบัญชี
ตั้งไว
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรองรับงบการเงินของ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาธรรมเนียม
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซือ้ ดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
 คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้ งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)

- 3/3/19 –
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ตั้งไว
1,000 บาท
คารับรอง
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตัง้ จาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(3) รายจายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว
60,000 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป
ราชการ ประชุม สัมมนาภายในประเทศ หรือดูตลาดการคาตางประเทศ ตามโครงการของสํานักงาน จ.ส.ท.
และกรณีที่มีการแตงตั้ง โอน(ยาย) พนักงานสถานธนานุบาล และจายเปนคาใชจายในการเดินทาง ประชุม
สัมมนาเขารวมกิจกรรมในวันที่ระลึกวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 12
พฤษภาคมของทุกๆ ปและจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบ
สํ านั กงานคณะกรรมการจั ดการสถานธนานุ บาลขององค กรปกครองส วนท องถิ่นวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ)
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อ จา ยเป นคา บํ า รุง รักษาและซอ มแซม (รายจา ยเพื่อ ซอมแซมบํ า รุ ง รักษา เพื่อ ให สามารถใชง านได
ตามปกติ) ครุภั ณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทํ าการซอมแซม เชน ครุภัณ ฑสํา นักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
121,000 บาท
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บรักษาทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/3/20- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
3,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณไ ฟฟ า ที่ เ กี่ย วกั บ สถานธนานุ บ าล ตั้ ง จา ยจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาด และอุปกรณตางๆ สถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุกอ สราง
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํายาทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นในกิจการสถานธนานุบาล ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
70,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น ตลั บ หมึ ก หั ว พิ ม พ ห รื อ แถบพิ ม พ และอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอรตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท กระดาษ
ตอเนื่องแบบพิมพตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.4 คาสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว 125,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาไฟฟา
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ตั้งไว
6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการไปรษณีย
ตั้งไว
3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ และสงธนานัติ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจายที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการใชบริการ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/3/21 2.3 งบรายจายอื่น
ตั้งไว
150,000 บาท
- ประเภท คาใชจายฝายอํานวยการ
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งแตละป ตัง้ จายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3. รายจายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว
54,500 บาท แยกเปน
3.1 งบลงทุน
ตั้งไว
54,500 บาท
3.1.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไว
54,500 บาท
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว
45,500 บาท
โตะทํางาน
ตั้งไว
45,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 5 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 7 ตัว ตัวละ 6,500 บาท ซึ่ง เปน
ครุภัณฑท่ไี มมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนตองจัดซื้อ เพื่อใหมีโตะทํางาน
เพีย งพอต อการปฏิบั ติง าน ทั้ง นี้ตั้ง ตามราคาที่สื บ ได จ ากรา นคา ในทอ งถิ่น โดยถือ ปฏิ บัติ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั น ที่ 22 มิ ถุนายน 2552 ตั้ งจายจากเงิ นรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว
9,000 บาท
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา ตั้งไว
9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณทมี่ ีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา
จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
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- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2562 รายการ
ที่ 51 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
4. รายจายจากกําไรสุทธิ
ตั้งไวรวม 18,000,000 บาท แยกเปน
4.1 งบรายจายอื่น
ตั้งไว
18,000,000 บาท แยกเปน
4.1.1 บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
3,600,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
4.1.2 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
5,400,000 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองส วนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชีย งใหม ตามระเบีย บสํา นักงาน
จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
4.1.3 สมทบทุนดําเนินการ 50% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
9,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิน สมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ใชในการรับ จํานํา เพื่อบริการประชาชนตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

สถานธนานุบาล 3
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ปงบประมาณ 2562
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 3
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานการพาณิชย

42,440,000.3,900,000.38,540,000.-

ปงบประมาณ 2563

39,080,000.3,900,000.35,180,000.-

- 3/4/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
รับจริง
หมวด/ประเภท
ก รายได(ยอดรวม)
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด
ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

32,080,223.52

44,100,000 -

2,100,000

42,000,000

29,052,062.75

40,000,000 -

2,100,000

37,900,000

70,581.77

100,000

-

100,000

2,956,309.00

4,000,000

-

4,000,000

1,270.00

23,206,139.33

-

-

31,000,000 -

3,000,000

-

28,000,000

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %

4,641,227.87

-

-

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

6,961,841.80

-

-

-

11,603,069.66

-

-

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

6,200,000 -

6,200,000

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

9,300,000 -

9,300,000

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

15,500,000 -

15,500,000

-

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

-

+

5,600,000

5,600,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

-

+

8,400,000

8,400,000

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

-

+

14,000,000

14,000,000

75,100,000 -

5,100,000

70,000,000

รวมรายรับ ทั้งสิ้น

55,286,362.85
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ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
70,000,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตัง้ ไว 42,000,000 บาท แยกเปน
1.1 ประเภทดอกเบีย้ รับจํานํา
ตั้งไว
37,900,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ รับจํานําของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ตั้งไว
100,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
4,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผา นมาเปนเกณฑ
2. หมวดเงินไดอื่น
ตั้งไว 28,000,000 บาท แยกเปน
ประเภทกําไรสุทธิป 2562
ตั้งไว
28,000,000 บาท
- บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
5,600,000 บาท
- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
8,400,000 บาท
- สมทบทุนดําเนินการ 50 %
ของกําไรสุทธิ จํานวน 14,000,000 บาท

*********************************

- 3/4/4 -

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
*******************
วัตถุประสงค
 เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอ ื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด
และสามารถติดตามผูกระทําความผิดได
เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซือ้ ของโจร
 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาล
ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
งานที่ทํา
 ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสนิ
 ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
 กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยรับจํานํา
 จัดทําบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3 งบประมาณรวม 35,180,000 บาท

- 3/4/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได

แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

สถานธนานุบาล 3

3,422,000

3,508,000

250,000

-

7,180,000

รวมทั้งสิ้น

3,422,000

3,508,000

250,000

-

7,180,000

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

หมายเหตุ

- 3/4/6 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากกําไรสุทธิ

แผนงาน/งาน/
โครงการ
สถานธนานุบาล 3

งบบุคลากร

-

งบดําเนินงาน

-

งบรายจายอื่น

28,000,000

งบลงทุน

-

รวม

28,000,000

หมายเหตุ

- 3/4/7 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
*******************
วัตถุประสงค
 เพิม่ ประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนีเ้ งินกูกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย
เพิ่มประสิทธิภาพการชําระดอกเบีย้ เงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพเิ ศษ)
และคาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
งานที่ทํา
 กํากับดูแลการชําระหนีเ้ งินกู ดอกเบีย้ ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
 บริหารการใชเงินสํารองจาย
 พิจารณาชวยเหลืองบทัว่ ไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3

งบประมาณรวม 3,900,000 บาท

- 3/4/8 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

งาน

คาธรรมเนียมดอกเบีย้
ธนาคาร

รายจายตามขอผูกพัน

รวม

งานงบกลาง

3,000,000

900,000

3,900,000

รวม

3,000,000

900,000

3,900,000

หมายเหตุ

- 3/4/9 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบบุค ลากร (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

3,438,245.71

3,780,000 -

358,000

3,422,000

เงินเดือน (ฝายประจํา) (รวม)

3,438,245.71

3,780,000 -

358,000

3,422,000

คาจางลูกจางประจํา

3,294,137.14

3,478,000 -

300,000

3,178,000

144,108.57

302,000 -

58,000

244,000

1,588,104.18

3,510,000 -

2,000

3,508,000

เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง

งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)

898,548.75

1,553,000

-

1,553,000

คาพาหนะเหมาจาย

84,000.00

84,000

-

84,000

คารางวัลเจาหนาที่

120,300.00

200,000

-

200,000

คาอาหาร

225,500.00

350,000

-

350,000

คาจายสมทบเงินสะสม

330,044.00

348,000

-

348,000

28,000.00

30,000

-

30,000

72,000

-

72,000

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
คาเชาบาน

-

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

52,100.00

69,000

-

69,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

58,604.75

400,000

-

400,000

คาใชสอย (รวม)

385,314.00

847,000

-

847,000

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

269,463.00

487,000

-

487,000

10,000

-

10,000

113,251.00

250,000

-

250,000

2,600.00

100,000

-

100,000

(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธ ีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

-

- 3/4/10 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว

ป 2561
154,010.90
18,500.40
450.00

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

820,000 250,000
20,000 -

2,000
2,000

ป 2563
818,000
250,000
18,000

18,531.50

100,000

-

100,000

293.00

150,000

-

150,000

วัสดุคอมพิวเตอร

116,236.00

300,000

-

300,000

คาสาธารณูปโภค (รวม)

150,230.53

290,000

-

290,000

คาไฟฟา

121,283.20

200,000

-

200,000

11,908.03

30,000

-

30,000

คาบริการโทรศัพท

2,729.30

20,000

-

20,000

คาบริการไปรษณีย

2,754.00

20,000

-

20,000

11,556.00

20,000

-

20,000

180,900.00

250,000

-

250,000

180,900.00

250,000

-

250,000

วัสดุกอสราง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจายอื่น (รวม)
คาใชจายฝายอํานวยการ

รวมรายจายประจํา

5,207,249.89

7,540,000 -

360,000 7,180,000

- 3/4/11 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาล 3 (จายจากกําไรสุทธิ)
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบรายจายอื่น (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

23,206,139.33

+

เพิ่ม

-

ลด

31,000,000 -

ป 2563

3,000,000

28,000,000

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %

4,641,227.87

-

-

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

6,961,841.80

-

-

-

11,603,069.66

-

-

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

6,200,000 -

6,200,000

-

9,300,000 -

9,300,000

-

15,500,000 -

15,500,000

-

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %

-

-

+

5,600,000

5,600,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %

-

-

+

8,400,000

8,400,000

สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

-

+

14,000,000

14,000,000

31,000,000 -

3,000,000

28,000,000

รวมจายจากกําไรสุทธิ

23,206,139.33

- 3/4/12 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม

แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

แผนงานพาณิชย
งานกิจการ
สถานธนานุบาล
3
ก.จายจากรายได

3,422,000

ข.จายจากกําไร
สุทธิ

รวมทั้งสิ้น

3,508,000

-

3,422,000

-

3,508,000

250,000

-

7,180,000

28,000,000

-

28,000,000

28,250,000

-

35,180,000

3,900,000

บาท

3,000,000

บาท

900,000

บาท

แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน

หมายเหตุ

- 3/4/13 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
จายจริง
หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง(รวม)

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1,799,420.21

3,900,000

-

3,900,000

1,087,945.21

3,000,000

-

3,000,000

711,475.00

900,000

-

900,000

5,207,249.89

7,540,000 -

360,000

7,180,000

รายจายประจํา (รวม)

5,207,249.89

7,540,000 -

360,000

7,180,000

งบบุคลากร

3,438,245.71

3,780,000 -

358,000

3,422,000

งบดําเนินงาน

1,588,104.18

3,510,000 -

2,000

3,508,000

งบรายจายอื่น

180,900.00

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน
2. รายจายของหนว ยงาน(รวม)

250,000

-

250,000

23,206,139.33

31,000,000 -

3,000,000

28,000,000

23,206,139.33

31,000,000 -

3,000,000

28,000,000

23,206,139.33

31,000,000 -

3,000,000

28,000,000

รวมรายจายทั้งสิ้น

30,212,809.43

42,440,000 -

3,360,000

39,080,000

ยอดประมาณการรายรับ

55,286,362.85

75,100,000 -

5,100,000

70,000,000

รายไดสูงกวารายจาย

25,073,553.42

32,660,000 -

1,740,000

30,920,000

3. รายจายจากกําไรสุทธิ (รวม)
รายจายประจํา (รวม)
งบรายจายอื่น

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
จายจริง
หมวด/ประเภท

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1,087,945.21

3,000,000

-

3,000,000

1,087,945.21

3,000,000

-

3,000,000

2. รายจายตามขอผูกพัน (รวม)

711,475.00

900,000

-

900,000

ตามระเบียบ จ.ส.ท.วาดวย
สวัสดิการหลังพนจากการเปน
พนักงานสถานธนานุบาล

711,475.00

900,000

-

900,000

รวมรายจายงบกลาง

1,799,420.21

3,900,000

-

3,900,000

1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ย
ธนาคาร (รวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน และสถาบัน
การเงินอื่น ๆ

- 3/4/15 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
*******************

หนวยงานสถานธนานุบาล 3
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น
39,080,000 บาท แยกเปน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว 3,900,000 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
ตั้งไว 3,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสั ญญากูเบิกเงินเกิน บัญชี และคา ใชจายในการกูเงิน จากธนาคาร ไดแ ก ธนาคารกรุงไทย จํากั ด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2 รายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว
900,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
2. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 7,180,000 บาท แยกเปน
2.1 งบบุคลากร
ตั้งไว 3,422,000 บาท
2.1.1 เงินเดือนฝายประจํา
ตั้งไว 3,422,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว
3,178,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 3 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กํา หนดไว และจ า ยเป น คา ตอบแทนนอกเหนื อ คา จ า งตามระเบี ย บสํ า นั กงาน จ.ส.ท. ว า ดว ยคา จา ง
คาตอบแทน เบีย้ กรรมการและเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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ตั้งไว
244,000 บาท
(1) เงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจํา
ตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(2) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบ าลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ใน
อัตรารอยละ 2 และรอยละ 4 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. พ.ศ.
2560 คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
(3) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท.วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2 งบดําเนินงาน
ตั้งไว 3,508,000 บาท แยกเปน
2.2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว 1,553,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาพาหนะเหมาจาย
ตั้งไว
84,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คารางวัลเจาหนาที่
ตั้งไว
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคารางวัลใหผูตรวจการสถานธนานุบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจและควบคุมการบริหารงานสถานธนานุบาล
ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และเบีย้ เลีย้ งสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่ผตู รวจการสถานธนานุบาล
ไปราชการ คาเบีย้ เลีย้ งวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สาํ หรับพนักงานสถานธนานุบาลที่ทําการ
ตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาอาหาร
ตั้งไว
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาจายสมทบเงินสะสม
ตั้งไว
348,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเบีย้ เลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ งใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
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- ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว
72,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงาน
ที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
69,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลื อการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิท ธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
847,000 บาท แยกเปน
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
487,000 บาท
 คาเบีย้ ประกัน
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คาตอใบอนุ ญาตตั้ง โรงรับ จํ านํ า ของสถานธนานุบ าลตามกฎหมาย ตั้ง จา ยจากเงิน รายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตั้งไว
45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือ ที่ มท. 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2544 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาเชาทรัพยสิน
ตั้งไว
160,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินใชสําหรับเปนที่ตั้งอาคารสถานธนานุบาล 3 ตามสัญญาเชารายป ของกรมการ
ศาสนา ทะเบียนการเชา ที่ดิน วั ดรา งของส ว นราชการ ที่ ชม. 0030/47216 ลงวันที่ 11 ธั นวาคม
2551 ตั้งจายจากเงินรายได (ปราฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาสอบบัญชี
ตั้งไว
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรองรับงบการเงินของ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาธรรมเนียม
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซือ้ ดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
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 คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสราง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนการพาณิชย)
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ตั้งไว
10,000 บาท
คารับรอง
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว
250,000 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว
220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป
ราชการ ประชุม สัมมนาภายในประเทศ หรือดูตลาดการคาตางประเทศ ตามโครงการของสํานักงาน จ.ส.ท.
และกรณีท่มี ีการแตงตั้ง โอน(ยาย) พนักงานสถานธนานุบาล และจายเปนคาใชจายในการเดินทาง ประชุม
สัมมนาเขารวมกิจกรรมในวันที่ระลึกวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วันที่ 12
พฤษภาคมของทุกๆ ป และจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยาง
อื่นใหผูเขารับการฝ กอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไม เกินอั ตราที่หนวยงานที่จั ดการฝ กอบรมเรียกเก็บ ตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ)
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อ จา ยเป นค าบํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจา ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ ง รั กษาเพื่ อให ส ามารถใชง านได
ตามปกติ) ครุภั ณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทํ าการซอมแซม เชน ครุภัณ ฑสํา นักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/4/19 2.2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
818,000 บาท แยกเปน
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
250,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา เครื่ องเขีย น แบบพิม พ ตา งๆ คา วารสาร น้ํา ดื่ ม และวั สดุอื่ น ที่จํ า เป นในการเก็ บ รักษา
ทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาด และอุปกรณตางๆ สถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุกอ สราง
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํายาทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก หัวพิมพหรือแถบพิมพ และอุปกรณท่เี กี่ยวกับคอมพิวเตอร
ตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท กระดาษตอเนื่อง แบบ
พิมพตอเนื่อง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว
290,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาไฟฟา
ตั้งไว
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการไปรษณีย
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/4/20 –
2.3 งบรายจายอื่น
ตั้งไว
250,000 บาท
- ประเภท คาใชจายฝายอํานวยการ
ตั้งไว
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งแตละป ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
ตั้งไวรวม 28,000,000 บาท แยกเปน
3.1 งบรายจายอืน่
ตั้งไว
28,000,000 บาท แยกเปน
3.1.1 บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
5,600,000 บาท
เพื่อจา ยเปน เงินรางวัลประจําป ให แกพนั กงานสถานธนานุบาล และผูบริห ารที่เ กี่ยวของในการบริห าร
ควบคุม ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3.1.2 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
8,400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินบูรณะทองถิ่น ใหเทศบาลนครเชียงใหม ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงิน
กําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3.1.3 สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
14,000,000 บาท
เพื่อจายเปน เงิ นสมทบทุ น หมุ นเวีย นของสถานธนานุบ าล ใชในการรับ จํา นํ า เพื่อ บริการประชาชนตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

สถานธนานุบาล 4

- 3/5/1 -

ปงบประมาณ 2562
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 4
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานการพาณิชย

8,430,000.2,270,000.6,160,000.-

ปงบประมาณ 2563

9,210,000.2,145,500.7,064,500.-

- 3/5/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
รับจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ก รายได(ยอดรวม)

7,302,389.78

8,000,000 +

ดอกเบี้ยรับจํานํา

6,542,332.75

7,000,000 -

530.03

30,000 950,000 +

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบ
เฉพาะการ
ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)

727,000.00
32,527.00
-

2,369,225.31

20,000
-

+

ป 2563

150,000
120,000
20,000

8,150,000
6,880,000
10,000

3,000

953,000

287,000

20,000
287,000

4,000,000 +

500,000

4,500,000

473,845.06
710,767.59

-

-

-

1,184,612.66

-

-

-

เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

800,000 1,200,000 -

800,000
1,200,000

-

-

2,000,000 -

2,000,000

-

-

-

+
+

900,000
1,350,000

900,000
1,350,000

-

-

+

2,250,000

2,250,000

650,000

12,650,000

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
รวมรายรับทั้งสิ้น

9,671,615.09

12,000,000 +

- 3/5/3 -

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
12,650,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตัง้ ไว
8,150,000 บาท แยกเปน
1.1 ประเภทดอกเบีย้ รับจํานํา
ตั้งไว
6,880,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ รับจํานําของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ตั้งไว
10,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
953,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผา นมาเปนเกณฑ
1.4 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว
20,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายวัสดุเหลือใช
1.5 ประเภทเงินทีง่ บประมาณทั่วไปชวยเหลือเฉพาะการ
ตั้งไว
287,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไวตามงบประมาณรายจายทั่วไปในรายจายงบกลาง ซึ่งตั้งจายเพื่อชวยเหลือตาม
โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 4
2. หมวดเงินไดอื่น
ตั้งไว 4,500,000 บาท แยกเปน
ประเภทกําไรสุทธิป 2562
ตั้งไว
4,500,000 บาท
- บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
900,000 บาท
- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
1,350,000 บาท
- สมทบทุนดําเนินการ 50 %
ของกําไรสุทธิ จํานวน
2,250,000 บาท
*********************************

- 3/5/4 -

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
*******************
วัตถุประสงค
 เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอ ื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด
และสามารถติดตามผูกระทําความผิดได
เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซือ้ ของโจร
 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาล
ใหมีประสิทธิผลเพิม่ ขึ้น
งานที่ทํา
 ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสนิ
 ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
 กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยรับจํานํา
 จัดทําบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 งบประมาณรวม 7,064,500 บาท

- 3/5/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได
แผนงาน/งาน/
โครงการ
สถานธนานุบาล 4

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

1,145,800

1,071,700

60,000

287,000

2,564,500

1,145,800

1,071,700

60,000

287,000

2,564,500

หมายเหตุ

- 3/5/6 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากกําไรสุทธิ
แผนงาน/งาน/
โครงการ
สถานธนานุบาล 4

รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

-

-

4,500,000

-

4,500,000

-

-

4,500,000

-

4,500,000

หมายเหตุ

- 3/5/7 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
*******************
วัตถุประสงค
 เพิม่ ประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนีเ้ งินกูกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย
เพิ่มประสิทธิภาพการชําระดอกเบีย้ เงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพเิ ศษ)
และคาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
งานที่ทํา
 กํากับดูแลการชําระหนีเ้ งินกู ดอกเบีย้ ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
 บริหารการใชเงินสํารองจาย
 พิจารณาชวยเหลืองบทัว่ ไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4

งบประมาณรวม 2,145,500 บาท

- 3/5/8 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

คาธรรมเนียมดอกเบี้ย
ธนาคาร

รายจายตามขอผูกพัน

งานงบกลาง

2,000,000

145,500

2,145,500

รวม

2,000,000

145,500

2,145,500

งาน

รวม

หมายเหตุ

- 3/5/9 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบบุคลากร (รวม)

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

986,308.57

1,105,000 +

40,800

1,145,800

เงินเดือน (ฝายประจํา) (รวม)

986,308.57

1,105,000 +

40,800

1,145,800

คาจางลูกจางประจํา

895,808.57

984,000 +

52,400

1,036,400

90,500.00

121,000 -

11,600

109,400

685,186.67

995,000 +

76,700

1,071,700

404,402.25

497,000 +

58,800

555,800

เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาพาหนะเหมาจาย

48,000.00

48,000

-

48,000

คารางวัลเจาหนาที่

93,900.00

100,000

-

100,000

105,100.00

135,000

-

135,000

14,000

104,000

-

20,000

คาอาหาร
คาจายสมทบเงินสะสม

83,550.00

90,000 +

คาเบี้ยเลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด

14,000.00

20,000

คาเชาบาน

13,650.00

24,000 +

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

2,210.00

20,000

4,800

28,800

-

20,000

43,992.25

60,000 +

40,000

100,000

121,591.82

240,000 +

1,000

241,000

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

73,691.27
-

90,000 +
10,000

1,000
-

91,000
10,000

(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

42,346.55

40,000

-

40,000

5,554.00

100,000

-

100,000

คาใชสอย (รวม)

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

- 3/5/10บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

คาวัสดุ (รวม)

62,191.33

99,000 +

13,900

112,900

วัสดุสํานักงาน

36,563.83

51,000 +

13,900

64,900

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

637.40

10,000

-

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

9,726.30

10,000

-

10,000

วัสดุกอ สราง

1,910.80

8,000

-

8,000

วัสดุคอมพิวเตอร

13,353.00

20,000

-

20,000

คาสาธารณูปโภค (รวม)

97,001.27

159,000 +

คาไฟฟา

76,803.45

120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

8,946.27

12,000 +

3,000
3,000

162,000
120,000
15,000

คาบริการโทรศัพท

10,058.55

12,000

-

12,000

คาบริการไปรษณีย

1,193.00

5,000

-

5,000

10,000

-

10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจายอื่น (รวม)
คาใชจายฝายอํานวยการ

รวมรายจายประจํา

38,400.00

50,000 +

10,000

60,000

38,400.00

50,000 +

10,000

60,000

1,709,895.24

2,150,000 +

127,500

2,277,500

- 3/5/11 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายเพื่อการลงทุน
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
- คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
คาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลนครเชียงใหม 4

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

2,782.00

10,000 +

277,000

2,782.00
2,782.00

10,000 10,000 -

10,000

-

2,782.00

-

+
+

10,000 +

10,000
287,000
287,000

277,000

ป 2563

287,000
287,000
287,000

287,000

- 3/5/12 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาล 3 (จายจากกําไรสุทธิ)
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบรายจายอื่น (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

2,369,225.31

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

4,000,000 +

500,000

-

-

4,500,000

ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)
เงินกําไรสุทธิป 2560
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %

473,845.06
710,767.59

-

1,184,612.66

-

-

-

เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %

-

800,000 1,200,000 -

800,000
1,200,000

-

-

2,000,000 -

2,000,000

-

-

-

+
+

900,000
1,350,000

900,000
1,350,000

-

-

+

2,250,000

2,250,000

4,000,000 +

500,000

4,500,000

เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %

รวมจายจากกําไรสุทธิ

2,369,225.31

- 3/5/13 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

1,145,800

1,071,700

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

แผนงานพาณิชย
งานกิจการ
สถานธนานุบาล 4
ก.จายจากรายได
ข.จายจากกําไรสุทธิ

รวมทั้งสิ้น

-

1,145,800

แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
รายจายตามขอผูกพัน

-

1,071,700

60,000
4,500,000

287,000
-

4,560,000

287,000

2,145,500
2,000,000
145,500

บาท
บาท
บาท

2,564,500
4,500,000

7,064,500

หมายเหตุ

- 3/5/14 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
จายจริง
หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง(รวม)
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1,731,013.38

2,270,000 -

124,500

2,145,500

1,058,178.39

600,000

2,000,000

คาดอกเบี้ยเงินกู กบท.

563,571.99

1,400,000 +
600,000 -

รายจายตามขอผูกพัน

109,263.00
-

120,000 +
150,000 -

25,500
150,000

145,500
-

1,712,677.24

2,160,000 +

404,500

2,564,500

1,709,895.24

2,150,000 +

127,500

2,277,500

งบบุคลากร

986,308.57

1,105,000 +

40,800

1,145,800

งบดําเนินงาน

685,186.67

995,000 +

76,700

1,071,700

งบรายจายอื่น

38,400.00

50,000 +

10,000

60,000

รายจายเพื่อการลงทุน (รวม)

2,782.00

10,000 +

277,000

287,000

งบลงทุน

2,782.00

10,000 +

277,000

287,000

2,369,225.31

4,000,000 +

500,000

4,500,000

รายจายประจํา (รวม)

2,369,225.31

4,000,000 +

500,000

4,500,000

งบรายจายอื่น

2,369,225.31

4,000,000 +

500,000

4,500,000

รวมรายจายทั้งสิ้น

5,812,915.93

8,430,000 +

780,000

9,210,000

ยอดประมาณการรายรับ

9,671,615.09

12,000,000 +

650,000

12,650,000

รายไดสูงกวารายจาย

3,858,699.16

3,570,000 -

130,000

3,440,000

เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณี
พิเศษ
2. รายจายของหนวยงาน(รวม)
รายจายประจํา (รวม)

3. รายจายจากกําไรสุทธิ (รวม)

600,000

-

- 3/5/15 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
จายจริง
หมวด/ประเภท
1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
(รวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงิน
อื่น ๆ
2. คาดอกเบี้ยเงินกู กบท.(รวม)
ตามสัญญาเลขที่ 332/3/2558

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1,058,178.39

1,400,000 +

600,000

2,000,000

1,058,178.39

1,400,000 +

600,000

2,000,000

563,571.99

600,000

563,571.99

600,000 600,000 -

109,263.00
109,263.00

120,000 +
120,000 +

25,500
25,500

-

150,000 -

150,000

-

-

150,000 -

150,000

-

2,270,000 +

625,500

600,000

-

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
3. รายจายตามขอผูกพัน (รวม)
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการ
เปนพนักงานสถานธนานุบาล

4. เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่น
กรณีพิเศษ (รวม)
คาดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมจาก
เทศบาลนครเชียงใหม

รวมรายจายงบกลาง

1,731,013.38

145,500
145,500

2,145,500

- 3/5/16 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
*******************

หนวยงานสถานธนานุบาล 4
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น
9,210,000 บาท แยกเปน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว 2,145,500 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
ตั้งไว 2,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสั ญญากูเบิกเงินเกิน บัญชี และคา ใชจายในการกูเงิน จากธนาคาร ไดแ ก ธนาคารกรุงไทย จํากั ด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2 รายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว
145,500 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

- 3/5/17 –
2. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 2,277,500 บาท แยกเปน
2.1 งบบุคลากร
ตั้งไว 1,145,800 บาท
2.1.1 เงินเดือนฝายประจํา
ตั้งไว 1,145,800 บาท แยกเปน
- ประเภท คาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 1,036,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 4 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยคาจาง คาตอบแทน
เบี้ยกรรมการและเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง
ตั้งไว
109,400 บาท
(1) เงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาล ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
(2) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจา ยเปนเงิ นเพิ่ม การครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบ าล ตามระเบียบสํ า นักงาน จสท.
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2 งบดําเนินงาน
ตั้งไว 1,071,700 บาท แยกเปน
2.2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว
555,800 บาท แยกเปน
- ประเภท คาพาหนะเหมาจาย
ตั้งไว
48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คารางวัลเจาหนาที่
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคารางวัลใหผตู รวจการสถานธนานุบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจและควบคุมการบริหารงานสถานธนานุบาล
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเบีย้ เลีย้ งสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่ผตู รวจการสถานธนานุบาล
ไปราชการ คาเบีย้ เลีย้ งวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สาํ หรับพนักงานสถานธนานุบาลที่ทําการ
ตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาอาหาร
ตั้งไว
135,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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- ประเภท คาจายสมทบเงินสะสม
ตั้งไว
104,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสบทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10% ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเบีย้ เลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ งใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเชาบาน
ตั้งไว
28,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงานที่
สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลื อการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิท ธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
241,000 บาท แยกเปน
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
91,000 บาท
 คาเบีย้ ประกัน
ตั้งไว
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คาตอใบอนุ ญาตตั้ง โรงรับ จํ านํ า ของสถานธนานุบ าลตามกฎหมาย ตั้ง จา ยจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตั้งไว
43,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือ ที่ มท. 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2544 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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 คาสอบบัญชี
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรองรับงบการเงินของ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาธรรมเนียม
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซือ้ ดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
 คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม เสริม สรา งครุภั ณ ฑห รือ สิ่งกอสรา ง ฯลฯ ของสถานธนานุบ าล ตั้ง จา ยจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ตั้งไว
10,000 บาท
คารับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล และพิธี
เปดอาคารตางๆ คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว
40,000 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป
ราชการ ประชุม สั มมนาภายในประเทศ หรือดูตลาดการคา ตางประเทศ ตามโครงการของสํ านักงาน
จ.ส.ท. และกรณีท่มี ีการแตงตั้ง โอน(ยาย) พนักงานสถานธนานุบาล และจายเปนคาใชจายในการเดินทาง
ประชุม สัมมนา เขารวมกิจกรรมในวันที่ระลึกวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกๆ ปและจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียก
เก็ บ ตามระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นว าดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ)
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อ จา ยเป นค าบํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจา ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ ง รั กษาเพื่ อให ส ามารถใชง านได
ตามปกติ) ครุภั ณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทํ าการซอมแซม เชน ครุภัณ ฑสํา นักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
112,900 บาท แยกเปน
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
64,900 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา เครื่ องเขีย น แบบพิม พ ตา งๆ คา วารสาร น้ํา ดื่ ม และวั สดุอื่ น ที่จํ า เป นในการเก็ บ รักษา
ทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณไ ฟฟ า ที่ เ กี่ย วกั บ สถานธนานุ บ าล ตั้ ง จา ยจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาด และอุปกรณตางๆ สถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุกอ สราง
ตั้งไว
8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํายาทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก หัวพิมพหรือแถบพิมพ และอุปกรณทเ่ี กี่ยวกับคอมพิวเตอร
ตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท กระดาษตอเนื่อง แบบ
พิมพตอเนื่อง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว
162,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาไฟฟา
ตั้งไว
120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ตั้งไว
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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- ประเภท คาบริการไปรษณีย
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.3 งบรายจายอื่น
ตั้งไว
60,000 บาท
- ประเภท คาใชจายฝายอํานวยการ
ตั้งไว
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งแตละป ตัง้ จายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3. รายจายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว 287,000 บาท แยกเปน
3.1 งบลงทุน
ตั้งไว
287,000 บาท
3.1.1 คาที่ดนิ และสิง่ กอสราง
ตั้งไว
287,000 บาท
ประเภทอาคารตางๆ
ตั้งไว
287,000 บาท
 คาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
ตั้งไว
287,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคูเดิมออก ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบซิงค
พรอมฉนวนกันความรอน พืน้ ที่ประมาณ 407 ตร.ม.
- รือ้ ถอนเชิงชายไมเดิม ติดตั้งเชิงชายไมสังเคราะห ความยาวประมาณ 24 เมตร
- ติดตั้งตาขายกันนกพรอมอุปกรณ พืน้ ที่ประมาณ 83 ตร.ม.
- รือ้ ถอนและเปลี่ยนฝาเพดานแผนซีเมนตบอรด
- ทาสีภายนอก พืน้ ที่ประมาณ 9 ตร.ม.
- ปรับระดับพืน้ พรอมขัดมัน พืน้ ที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- หลังคาทา roof seal พืน้ ที่ประมาณ 22 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 3/700 ลําดับที่ 1
4. รายจายจากกําไรสุทธิ
ตั้งไวรวม 4,500,000 บาท แยกเปน
4.1 งบรายจายอื่น
ตั้งไว 4,500,000 บาท แยกเปน
4.1.1 บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
900,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/5/22 –
4.1.2 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
1,350,000 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองส วนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชีย งใหม ตามระเบีย บสํา นักงาน
จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
4.1.3 สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
2,250,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิน สมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ใชในการรับ จํานํา เพื่อบริการประชาชนตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

สถานธนานุบาล 5

- 3/6/1 -

ปงบประมาณ 2562
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
สถานธนานุบาล 5
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานการพาณิชย

4,120,000.1,360,000.2,760,000.-

ปงบประมาณ 2563

4,300,000.1,400,000.2,900,000.-

- 3/6/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
รับจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ก รายได(ยอดรวม)

1,378,763.19

ดอกเบี้ยรับจํานํา

1,349,619.13

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

17,309.06

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด

11,835.00

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

3,970,000 +
3,200,000 +

330,000

4,300,000

300,000

3,500,000

22,000 +
700,000 +

8,000

30,000

50,000

750,000

รายไดเบ็ดเตล็ด

-

10,000 +

10,000

20,000

เงินที่งบประมาณรายจายทั่วไป

-

38,000 -

38,000

-

-

300,000 +

-

60,000 90,000 -

60,000
90,000

-

-

150,000 -

150,000

-

-

-

+
+

120,000
180,000

120,000
180,000

-

-

+

300,000

300,000

630,000

4,900,000

ชวยเหลืองบเฉพาะการ
ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)

300,000

600,000

เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %

รวมรายรับทั้งสิ้น

1,378,763.19

4,270,000 +

- 3/6/3 -

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
4,900,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตัง้ ไว 4,300,000 บาท แยกเปน
1.1 ประเภทดอกเบีย้ รับจํานํา
ตั้งไว
3,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.2 ประเภทดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ตั้งไว
30,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เปนเกณฑ
1.3 ประเภทกําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
750,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดเปนเกณฑ
1.4 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว
20,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายวัสดุเหลือใช
2. หมวดเงินไดอื่น
ตั้งไว
600,000 บาท แยกเปน
ประเภทกําไรสุทธิป 2562
ตั้งไว
600,000 บาท
- บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
120,000 บาท
- เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
จํานวน
180,000 บาท
- สมทบทุนดําเนินการ 50 %
ของกําไรสุทธิ จํานวน
300,000 บาท

*********************************

- 3/6/4 -

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
*******************
วัตถุประสงค
 เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาไมตองไปกูยืมเงินจากแหลงเงินกูอ ื่นที่ตองเสียดอกเบี้ยสูงกวา
 เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิด
และสามารถติดตามผูกระทําความผิดได
เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซือ้ ของโจร
 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาล
ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
งานที่ทํา
 ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพยสนิ
 ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
 กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพยรับจํานํา
 จัดทําบัญชี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5 งบประมาณรวม 2,900,000 บาท

- 3/6/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได

แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

สถานธนานุบาล 5

1,234,000

1,016,000

50,000

-

2,300,000

รวมทั้งสิ้น

1,234,000

1,016,000

50,000

-

2,300,000

หมายเหตุ

- 3/6/6 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากกําไรสุทธิ

แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

สถานธนานุบาล 5

-

-

600,000

-

600,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

600,000

-

600,000

หมายเหตุ

- 3/6/7 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
*******************
วัตถุประสงค
 เพิม่ ประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนีเ้ งินกูกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย
เพิ่มประสิทธิภาพการชําระดอกเบีย้ เงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพเิ ศษ)
และคาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
งานที่ทํา
 กํากับดูแลการชําระหนีเ้ งินกู ดอกเบีย้ ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
 บริหารการใชเงินสํารองจาย
 พิจารณาชวยเหลืองบทัว่ ไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5

งบประมาณรวม 1,400,000 บาท

- 3/6/8 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

เงินชวยเหลือ
พัฒนาทองถิ่น
กรณีพิเ ศษ

คาธรรมเนียม
ดอกเบี้ยธนาคาร

รายจายตามขอ
ผูกพัน

งานงบกลาง

1,200,000

100,000

100,000

1,400,000

รวม

1,200,000

100,000

100,000

1,400,000

งาน

รวม

หมายเหตุ

- 3/6/9 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบบุคลากร (รวม)

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

เงินเดือน (ฝายประจํา) (รวม)

862,092.00

1,284,000 1,284,000 -

คาจางลูกจางประจํา

801,025.33

1,200,000 -

50,000

84,000

-

1,098,000 536,000 -

82,000

1,016,000

46,000

490,000

48,000

-

48,000

25,000

80,000

12,000

132,000

10,000

120,000

-

20,000
-

เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)

862,092.00

งบประมาณ

61,066.67
542,072.63
318,426.00

คาพาหนะเหมาจาย

41,200.00

คารางวัลเจาหนาที่

69,300.00

คาอาหาร

94,000.00

105,000 120,000 +

คาจายสมทบเงินสะสม

74,950.00

130,000 -

คาเบี้ยเลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด

50,000

1,234,000

50,000

1,234,000
1,150,000
84,000

1,400.00
9,812.00

20,000
-

8,152.00

13,000 +

7,000

20,000

19,612.00

100,000 -

30,000

70,000

112,618.57

271,000 +

5,000

276,000

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

51,056.02
-

96,000 5,000

5,000
-

91,000
5,000

(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

61,378.55

150,000 +

10,000

160,000

-

20,000

คาตอบแทนผูปฏิบัตงิ านอันเปน
ประโยชน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
คาใชสอย (รวม)

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

184.00

20,000

- 3/6/10 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

คาวัสดุ (รวม)

75,501.59

วัสดุสํานักงาน

48,958.10

+

เพิ่ม

-

ลด

196,000 80,000 -

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

6,360.00

10,000

วัสดุงานบานงานครัว

8,073.00

20,000 -

วัสดุกอ สราง

1,843.00

10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

-

26,000 -

วัสดุคอมพิวเตอร

10,267.49

50,000

คาสาธารณูปโภค (รวม)

35,526.47

คาไฟฟา

23,754.00

95,000 +
60,000 +

ป 2563

61,000

135,000

30,000
-

50,000

10,000
-

10,000

21,000
-

5,000
50,000

20,000

115,000
80,000

10,000
10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

2,890.07

10,000

20,000
-

คาบริการโทรศัพท

8,015.40

15,000

-

15,000

คาบริการไปรษณีย

867.00

5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

40,000 +
40,000 +

10,000

50,000

10,000

50,000

2,422,000 -

122,000

2,300,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบรายจายอื่น (รวม)
คาใชจายฝายอํานวยการ

รวมรายจายประจํา

-

1,404,164.63

10,000

- 3/6/11 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน
งานสถานธนานุบาลรหัสบัญชี 92
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายเพื่อการลงทุน
งบลงทุน (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

-

+

เพิ่ม

-

ลด

38,000 38,000 38,000 -

ป 2563

38,000

-

38,000

-

คาครุภัณฑ (รวม)
- คาครุภัณฑสํานักงาน

-

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
- อาคารตางๆ

-

-

-

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง

-

-

-

0
0

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

-

38,000 -

38,000

38,000
0

-

-

- 3/6/12 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย งบประมาณรายจายประจํา
งานสถานธนานุบาล 3 (จายจากกําไรสุทธิ)
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบรายจายอื่น (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

-

300,000 +

300,000

600,000

-

60,000 90,000 -

60,000
90,000

-

-

150,000 -

150,000

-

-

-

+
+

120,000
180,000

120,000
180,000

-

-

+

300,000

300,000

-

300,000 +

300,000

600,000

ข เงินไดอื่น(ยอดรวม)
เงินกําไรสุทธิป 2561
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
เงินกําไรสุทธิป 2562
บําเหน็จรางวัล 20 %
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30 %
สมทบทุนดําเนินการ 50 %

รวมจายจากกําไรสุทธิ

- 3/6/13 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม

แผนงาน/งาน/
โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

งบลงทุน

รวม

แผนงานพาณิชย
งานกิจการ
สถานธนานุบาล 5
ก.จายจากรายได

1,234,000

50,000

-

2,300,000

600,000

-

600,000

650,000

-

2,900,000

1,400,000

บาท

1,200,000

บาท

รายจายตามขอผูกพัน

100,000

บาท

เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณีพิเ ศษ

100,000

บาท

-

ข.จายจากกําไรสุทธิ

รวมทั้งสิ้น

1,016,000

1,234,000

-

1,016,000

แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

หมายเหตุ

- 3/6/14 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
จายจริง
หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง(รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

-

1,360,000 +

40,000

1,400,000

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

-

1,160,000 +

40,000

1,200,000

รายจายตามขอผูกพัน

-

100,000
100,000

-

1,404,164.63

2,460,000 -

160,000

2,300,000

1,404,164.63

122,000

2,300,000

50,000

1,234,000

เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นกรณี
พิเศษ
2. รายจายของหนวยงาน(รวม)
รายจายประจํา (รวม)

100,000
100,000

งบบุคลากร

862,092.00

2,422,000 1,284,000 -

งบดําเนินงาน

542,072.63

1,098,000 -

82,000

1,016,000

งบรายจายอื่น

-

40,000 +

10,000

50,000

รายจายเพื่อการลงทุน (รวม)

-

38,000

-

งบลงทุน

-

38,000 38,000 -

38,000

-

-

300,000 +

300,000

600,000

รายจายประจํา (รวม)

-

300,000 +

300,000

600,000

งบรายจายอื่น

-

300,000 +

300,000

600,000

1,404,164.63

4,120,000 +

180,000

4,300,000

1,378,763.19

4,270,000 +

630,000

4,900,000

25,401.44

150,000 +

450,000

600,000

3. รายจายจากกําไรสุทธิ (รวม)

รวมรายจายทั้งสิ้น
ยอดประมาณการรายรับ
รายไดสูงกวารายจาย

- 3/6/15 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง
จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
(รวม)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงิน
อื่น ๆ

-

1,160,000 +

40,000

1,200,000

-

1,160,000 +

40,000

1,200,000

2. รายจายตามขอผูกพัน (รวม)
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการ
เปนพนักงานสถานธนานุบาล

-

100,000
100,000

-

100,000
100,000

3. เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่น
กรณีพิเศษ (รวม)
คาดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมจาก
เทศบาลนครเชียงใหม

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

100,000

รวมรายจายงบกลาง

-

1,360,000 +

40,000

1,400,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
*******************

หนวยงานสถานธนานุบาล 5
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น
4,300,000 บาท แยกเปน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไว 1,400,000 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
ตั้งไว 1,200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสั ญญากูเบิกเงินเกิน บัญชี และคา ใชจายในการกูเงิน จากธนาคาร ไดแ ก ธนาคารกรุงไทย จํากั ด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.2 รายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.3 เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นเปนกรณีพเิ ศษ
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายชําระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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2. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 2,300,000 บาท แยกเปน
2.1 งบบุคลากร
ตั้งไว 1,234,000 บาท
2.1.1 เงินเดือนฝายประจํา
ตั้งไว 1,234,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาจางลูกจางประจํา
ตั้งไว 1,150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 5 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเปนคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยคาจาง คาตอบแทน
เบี้ยกรรมการและเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินเพิม่ ตางๆ ของลูกจาง
ตั้งไว
84,000 บาท
(1) เงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการสถานธนานุบาล ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
(2) เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล
เพื่อจา ยเปนเงิ นเพิ่ม การครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบ าล ตามระเบียบสํ า นักงาน จสท.
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2 งบดําเนินงาน
ตั้งไว 1,016,000 บาท แยกเปน
2.2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว
490,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาพาหนะเหมาจาย
ตั้งไว
48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเหมาจายของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือดวนมาก ที่ มท
0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คารางวัลเจาหนาที่
ตั้งไว
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคารางวัลใหผตู รวจการสถานธนานุบาล ซึ่งทําหนาที่ตรวจและควบคุมการบริหารงานสถานธนานุบาล
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท และเบีย้ เลีย้ งสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่ผูตรวจการสถานธนานุบาล
ไปราชการ คาเบีย้ เลีย้ งวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สาํ หรับพนักงานสถานธนานุบาลที่ทําการ
ตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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- ประเภท คาอาหาร
ตั้งไว
132,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาจายสมทบเงินสะสม
ตั้งไว
120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาเบีย้ เลีย้ งจําหนายทรัพยหลุด
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ งใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลื อการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิท ธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
70,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 คาใชสอย
ตั้งไว
276,000 บาท แยกเปน
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
91,000 บาท
 คาเบีย้ ประกัน
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ตั้งไว
1,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คาตอใบอนุ ญาตตั้ง โรงรับ จํ านํ า ของสถานธนานุบ าลตามกฎหมาย ตั้ง จา ยจากเงิน รายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือ ที่ มท. 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม
2544 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาสอบบัญชี
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรองรับงบการเงินของ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซือ้ ดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
 คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม เสริม สรา งครุภั ณ ฑห รือ สิ่งกอสรา ง ฯลฯ ของสถานธนานุบ าล ตั้ง จา ยจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ตั้งไว
5,000 บาท
คารับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล และพิธี
เปดอาคารตางๆ คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตั้งไว
160,000 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาเชาที่พักและคาพาหนะเดินทางใหกับพนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไป
ราชการ ประชุม สั มมนาภายในประเทศ หรือดูตลาดการคา ตางประเทศ ตามโครงการของสํ านักงาน
จ.ส.ท. และกรณีท่มี ีการแตงตั้ง โอน(ยาย) พนักงานสถานธนานุบาล และจายเปนคาใชจายในการเดินทาง
ประชุม สัมมนา เขารวมกิจกรรมในวันที่ระลึกวันสถาปนาสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกๆ ปและจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานองเดียวกันที่
เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียก
เก็ บ ตามระเบียบสํ านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นว าดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ)
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อ จา ยเป นค าบํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจา ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ ง รั กษาเพื่ อให ส ามารถใชง านได
ตามปกติ) ครุภั ณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทํ าการซอมแซม เชน ครุภัณ ฑสํา นักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ที่อยูในความรับ ผิดชอบของสถานธนานุบ าล ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานได
ตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว
135,000 บาท แยกเปน
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา เครื่ องเขีย น แบบพิม พ ตา งๆ คา วารสาร น้ํา ดื่ ม และวั สดุอื่ น ที่จํ า เป นในการเก็ บ รักษา
ทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณไ ฟฟ า ที่ เ กี่ย วกั บ สถานธนานุ บ าล ตั้ ง จา ยจากเงิ นรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาด และอุปกรณตางๆ สถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุกอ สราง
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ น้ํายาทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรขา วสารประชาสัมพันธของกิจการสถานธนานุบาลและคาใชจา ยใน
การจัดทําปายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพตางๆ อันเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก หัวพิมพหรือแถบพิมพ และอุปกรณท่เี กี่ยวกับคอมพิวเตอร
ตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท กระดาษตอเนื่อง แบบ
พิมพตอเนื่อง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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2.2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว
115,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาไฟฟา
ตั้งไว
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการไปรษณีย
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.3 งบรายจายอื่น
ตั้งไว
50,000 บาท
- ประเภท คาใชจายฝายอํานวยการ
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3. รายจายจากกําไรสุทธิ
ตั้งไวรวม 600,000 บาท แยกเปน
3.1 งบรายจายอืน่
ตั้งไว 600,000 บาท แยกเปน
3.1.1 บําเหน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
120,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3.1.2 เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
180,000 บาท
เพื่อจา ยเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองส วนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชีย งใหม ตามระเบีย บสํา นักงาน
จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
3.1.3 สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ
ตั้งไว
300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิน สมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ใชในการรับ จํานํา เพื่อบริการประชาชนตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

การเดินรถประจําทางหรือขนสง
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งบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
1. แผนงานการพาณิชย

ปงบประมาณ 2562

ปงบประมาณ 2563

12,754,000.12,754,000.-

12,754,000.12,754,000.-

- 3/7/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครเชียงใหม

รับจริง
หมวด/ประเภท
ก รายได (ยอดรวม)

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

14,065,735.30

13,620,000 +

500,000

14,120,000

1,681,680.00

1,200,000 +

500,000

1,700,000

คาเชาสิทธิโฆษณา

258,468.00

230,000 +

30,000

260,000

ดอกเบี้ย

116,632.30

40,000 +

80,000

120,000

8,955.00

150,000 -

110,000

40,000

คาโดยสาร

รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลือ
งบเฉพาะการ

12,000,000.00

12,000,000

รวมรายรับ ทั้งสิ้น

14,065,735.30

13,620,000 +

-

500,000

12,000,000

14,120,000

- 3/7/3 ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
***************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
ตัง้ รับไว 14,120,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตั้งไว 14,120,000 บาท
1.1 ประเภท คาโดยสาร
ตั้งไว
1,700,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวจากรายรับจริงจากคาโดยสารในปที่ผา นมาเปนเกณฑโดยคํานวณ
1.2 ประเภท คาเชาสิทธิโฆษณา
ตั้งไว
260,000 บาท
ประมาณการตั้งรับ จากการใหเชาสิทธิโฆษณาประชาสัมพันธ บริเวณรถโดยสาร และอื่นๆ
1.3 ประเภท ดอกเบีย้
ตั้งไว
120,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวโดยอาศัยอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารและจํานวนเงินสะสมของงานกิจการเดินรถ
ประจําทางหรือขนสง ที่ฝากธนาคารไวเปนเกณฑในการคํานวณ
1.4 ประเภท รายไดเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว
ประมาณการตั้งรับไวเนื่องจากเปนรายไดที่ไมแนนอนและไมสามารถเขาประเภทอืน่ ๆ ได

40,000 บาท

1.5 เงินทีง่ บประมาณทั่วไปชวยเหลืองบเฉพาะการ
ตั้งไว
12,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวตามงบประมาณรายจายทั่วไปในรายจายงบกลาง ซึ่งตัง้ จายเพื่อชวยเหลือ
งบเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

**********************
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
**************
วัตถุประสงค
 เพื่อใหบริการขนสงสาธารณะแกประชาชน
 เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา
 เพื่อลดการใชยานพาหนะสวนบุคคล และเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในเมืองเชียงใหม
 เพื่อสรางประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสงใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้
 เพื่อสงเสริมการใชรถรวม
 เพื่อสงเสริมและเพิม่ ศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเมืองเชียงใหม
งานที่ทํา
 ใหบริการการเดินรถประจําทางหรือขนสง ดวยรถโดยสารประจําทาง
 ใหบริการกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินรถประจําทางหรือขนสง
 กํากับดูแลอํานวยความสะดวก ในดานขนสงสาธารณะและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการขนสง
สาธารณะของเทศบาล
หนวยงานรับผิดชอบ
กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง

งบประมาณรวม

12,754,000 บาท

- 3/7/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได
แผนงาน/งาน/โครงการ

งบบุคลากร

งานกิจการเดินรถ
ประจําทางหรือขนสง

รวมทั้งสิ้น

-

-

งบดําเนินงาน
12,754,000

12,754,000

งบลงทุน
-

-

รวม
12,754,000

12,754,000

หมายเหตุ

- 3/7/6 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายประจํา
งบดําเนินงาน (รวม)

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

8,109,378.32

12,754,000

-

12,754,000

คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

5,169,278.08

6,699,000

-

6,699,000

5,031,418.08

6,399,000

-

6,399,000

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

137,860.00

300,000

-

300,000

คาวัสดุ (รวม)

2,938,679.15

6,000,000

-

6,000,000

วัสดุสํานักงาน

81,665.35

260,000

-

260,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

6,642.00

100,000

-

100,000

วัสดุงานบานงานครัว

40,342.00

200,000

-

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

113,940.00

800,000

-

800,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

2,654,965.80

4,500,000

-

4,500,000

2,800.00

100,000

-

100,000

38,324.00

40,000

-

40,000

1,421.09

55,000

-

55,000

1,421.09

5,000

-

5,000

50,000

-

50,000

12,754,000

-

12,754,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมรายจายประจํา

-

8,109,378.32

- 3/7/7 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

8,109,378.32

12,754,000

-

12,754,000

รายจายประจํา (รวม)

8,109,378.32

12,754,000

-

12,754,000

งบดําเนินงาน

8,109,378.32

12,754,000

-

12,754,000

1. รายจายของหนว ยงาน (รวม)

รายจายเพื่อการลงทุน (รวม)

-

-

-

-

งบลงทุน

-

-

-

-

รวมรายจายทั้งสิ้น
ยอดประมาณการรายรับ
รายไดสูงกวารายจาย

8,109,378.32

12,754,000

-

12,754,000

14,065,735.30

13,620,000 +

500,000

14,120,000

5,956,356.98

866,000 +

500,000

1,366,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
*******************
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น
12,754,000 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 12,754,000 บาท แยกเปน
1.1 งบดําเนินงาน
ตัง้ ไว 12,754,000 บาท
1.1.1 คาใชสอย
ตั้งไว 6,699,000 บาท แยกเปน
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
6,399,000 บาท
 คาเบีย้ ประกันภัย
ตั้งไว
500,000 บาท
เพื่อ จา ยเป นคา เบี้ ยประกันภั ย และค า เบี้ย ประกั น ผูโ ดยสาร ตาม พ.ร.บ.คุม ครองผูป ระสบภัย ทางรถ
สํา หรับ รถยนต โดยสาร และรถยนตต รวจการณ ฯลฯ ตั้ ง จา ยจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)
 คาภาษีตอทะเบียน คาธรรมเนียมรถโดยสาร และคาปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อ จ า ยเป น ค า ภาษี ต อ ทะเบี ย น ค า ต อ ใบอนุ ญ าตขนส ง ค า ธรรมเนี ย มรถโดยสาร และค า ปรั บ ตาม
พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
 คาจางเหมาบริการ
ตั้งไว
5,749,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน คาขนสง คาลางอัดฉีดรถยนต คาจาง
เหมาทํา Website ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการเดินรถ ใหแกพนักงานขับรถ พนักงานตรวจ
และพนักงานเก็บคาโดยสาร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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 คาโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธท างวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ ของกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง จัดทําปายติดดานในและดานนอกรถโดยสาร คาจาง
จัดทํา Sticker ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย)
 คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียม
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียมและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(2) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพี่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
ตั้งไว
300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ รถโดยสาร รถบรรทุกตรวจการณ
คอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ใหอยูในสภาพดี ของกิจการเดินรถประจําทาง
หรือขนสง ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
1.1.2 คาวัสดุ
ตั้งไว
6,000,000 บาท
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
260,000 บาท
เพื่อจายเปนวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ กระดาษอัดสําเนา กระดาษไข หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ
กระดาษคารบอน เครื่องคํานวณเลข สิ่งพิมพที่ไดจากการซือ้ หรือจางพิมพ ตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ สวิทซ ฯลฯ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ
ไฟฟาที่ชํารุดเสียหาย เสื่อมสภาพของสํานักงาน ตลอดจนอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว
800,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต กระจกมองขาง หัวเทียน
และอุปกรณเสริม วัสดุเครื่องยนตชนิดตางๆ ฯลฯ เพื่อใชซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถยนต ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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- ประเภท วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว
4,500,000 บาท
เพื่อจายเป น คา วั สดุเ ชื้อ เพลิง และหล อลื่น เชน น้ํา มัน ดีเ ซล น้ํา มัน เครื่อง น้ํา มั นเพาเวอร น้ํา มั นเกียร
น้ํามันไฮดรอลิค กาซ NGV ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คา ฟลม แถบบัน ทึกเสียงหรือภาพวีดีโอเทป ลา ง อัด ขยายรูป คาแบบพิมพโฆษณา หรือ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานที่อยูในความรับผิดชอบ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
กระดาษตอเนื่อง แผนกรองแสง อุปกรณเพิ่มเติม เชน แผนวงจรอิเลคทรอนิค (Card Memory Chip) และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร ที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
1.1.3 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว
55,000 บาท
- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง และที่จอดรถโดยสาร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน คาบริการรายเดือนในการใชสัญญาณ GPS ฯลฯ ตัง้ จาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงใหม
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ปงบประมาณ 2562
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานการพาณิชย

11,356,000.131,700.11,224,300.-

ปงบประมาณ 2563

11,406,000.137,700.11,268,300.-

- 3/8/2 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลนครเชียงใหม
รับจริง
หมวด/ประเภท

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด
-

ป 2563

ก รายได (ยอดรวม)
คาบริการสถานีขนสง

9,164,312.28

11,750,000

3,376,836.00

4,600,000

-

4,600,000

คาบริการหองสุขา

1,301,640.00

1,300,000

-

1,300,000

คาบริการสถานที่จําหนายสินคา

1,340,400.00

1,730,000

-

1,730,000

คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ

1,986,290.00

2,600,000

-

2,600,000

คาบริการอื่น ๆ

1,159,146.28

1,520,000

-

1,520,000

9,164,312.28

11,750,000

-

11,750,000

รวมรายรับ ทั้งสิ้น

11,750,000

- 3/8/3 ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
**************
ประมาณการรายรับทั้งสิน้
ตัง้ รับไว 11,750,000 บาท แยกเปน
1. หมวดรายได
ตั้งไว 11,750,000 บาท
1.1 ประเภท คาบริการสถานีขนสง
ตั้งไว
4,600,000 บาท
โดยประมาณการจากรายไดจริงที่จัดเก็บจากคาบริการ ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ในปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
1.2 ประเภท คาบริการหองสุขา
ตั้งไว
1,300,000 บาท
โดยประมาณการจากรายไดจริงจากสัญญาการจัดใหมีบ ริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงใหม ในปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
1.3 ประเภท คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
ตั้งไว
1,730,000 บาท
โดยประมาณการรายไดจริงจากคาบริการสถานที่จําหนายสินคาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงใหม ในปที่ผา นมาเปนเกณฑในการคํานวณ
1.4 ประเภท คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ
ตั้งไว
2,600,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไวจากจุดที่ติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม จาก
การใหเชาพื้นที่หองรับรอง จากการใหเชาพื้นที่ติดตั้งตู ATM จากการใหเชาพื้นที่ลานจอดรถ และจากการ
ใหเชาทรัพยสินอื่นๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เปนเกณฑในการคํานวณ
1.5 ประเภท คาบริการอื่น ๆ
ตั้งไว
1,520,000 บาท
-คาบริการอื่นๆ
ตั้งไว
100,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไวเนือ่ งจากคาบริการอื่นๆ ที่ไมแนนอนและไมสามารถตั้งในประเภทอื่นๆ ไดของ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหมเปนเกณฑในการคํานวณ
- รายไดเบ็ดเตล็ด
ตั้งไว
1,420,000 บาท
โดยคํา นวณตั้ ง รับ ไวสํา หรั บ รายไดที่ไมแน นอนและไมสามารถตั้ ง ในประเภทอื่ น ๆ ได ของสถานีข นส ง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
***********************

- 3/8/4 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
*************
วัตถุประสงค
 เพื่อเปนการกํากับดูแลและจัดระเบียบสถานีขนสงผูโดยสาร ใหสามารถบริการผูประกอบการ ผูโ ดยสารได
อยางเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
 เพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานสําหรับใชในการดําเนินการสถานีขนสง
ใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการ
 เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยใหกับประชาชนเกี่ยวกับสถานที่หยุดหรือจอดรถโดยสารประจําทาง
 เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยดานการขนสงและสรางความเจริญเติบโตใหกับพื้นที่
ทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
งานที่ทํา
 การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
 การบริหารชองจอดรถรับ-สงผูโดยสารของรถประจําทาง
 การบริหารพืน้ ที่ลานจอดรถ
 การจัดที่จําหนายตั๋วโดยสาร
 การจัดระบบการจราจรภายในสถานี
 การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานี
 การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
 การควบคุมดูแลการติดตั้งปายโฆษณาในบริเวณสถานี
 การจัดใหมีบริการหองสุขาและมีบริการรับฝากของ
 การจัดใหมีบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
 การจัดใหมีบริการรถรับจางและบริการรถเข็นสัมภาระ
 การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
 การจัดหาดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานสถานีขนสงผูโ ดยสารจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 11,406,000 บาท

- 3/8/5 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
จายจากรายได

แผนงาน/งาน/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงใหม

2,753,200

8,319,100

196,000

11,268,300

รวมทั้งสิ้น

2,753,200

8,319,100

196,000

11,268,300

หมายเหตุ

- 3/8/6 รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง
*************
วัตถุประสงค
 เพื่อสมทบกองทุนทีม่ ีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดไว
งานที่ทํา
 จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

137,700 บาท

- 3/8/7 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
รายจายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

งาน

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

รวม

งบกลาง

137,700

137,700

รวม

137,700

137,700

หมายเหตุ

- 3/8/8 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

รายจายประจํา
งบบุค ลากร (รวม)

2,482,059.00

2,633,200 +

120,000

2,753,200

เงินเดือน(ฝายประจํา) (รวม)

2,482,059.00

2,633,200 +

120,000

2,753,200

2,167,299.00

2,410,400 +

161,400

2,571,800

คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)

314,760.00

222,800 -

41,400

181,400

5,718,958.18

8,395,100 -

76,000

8,319,100

คาตอบแทน (รวม)

1,392,010.00

1,618,100 +

16,400

1,634,500

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชน

395,490.00

305,100 +

16,400

321,500

คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

996,520.00

1,313,000

-

1,313,000

คาใชสอย (รวม)

1,447,358.50

2,314,000

-

2,314,000

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริ(2)
การรายจายเกี่ยวกับการรับรอง

1,357,500.00

1,620,000

-

1,620,000

4,000

-

4,000

690,000

-

690,000

-

และพิธ ีการ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

89,858.50

คาวัสดุ (รวม)

365,309.85

795,000 -

92,400

702,600

วัสดุสํานักงาน

169,068.85

440,000 -

92,400

347,600

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

112,243.00

153,000

-

153,000

วัสดุงานบานงานครัว

12,150.00

17,000

-

17,000

วัสดุกอสราง

48,088.00

28,000

-

28,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

-

27,000

-

27,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

-

35,000

-

35,000

วัสดุการเกษตร

-

12,000

-

12,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

-

14,000

-

14,000

25,000

-

25,000

วัสดุคอมพิวเตอร

16,200.00

- 3/8/9 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายประจํา

งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท

งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

7,000

-

7,000

7,560.00

37,000

-

37,000

2,514,279.83

3,668,000

-

3,668,000

2,472,287.47

3,390,000

-

3,390,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

10,653.67

230,000

-

230,000

คาบริการโทรศัพท

31,338.69

42,000

-

42,000

6,000

-

6,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา

คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

รวมรายจายประจํา

-

-

8,201,017.18

11,028,300 +

44,000 11,072,300

- 3/8/10 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานการพาณิชย

งบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน

งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม

รหัสบัญชี 92

จายจริง
หมวด/ประเภท
รายจายเพื่อการลงทุน
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมรายจายเพื่อการลงทุน

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

465,900.00

196,000

-

196,000

465,900.00

196,000

-

196,000

465,900.00

196,000

-

196,000

465,900.00

196,000

-

196,000

- 3/8/11 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
แผนงาน/งาน/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม

2,753,200

8,319,100

196,000

11,268,300

2,753,200

8,319,100

196,000

11,268,300

แผนงานพาณิชย
งานสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชีย งใหม
ก.จายจากรายได

รวมทั้งสิ้น

แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

137,700

บาท

137,700

บาท

หมายเหตุ

- 3/8/12 รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
หมวด/ประเภท
1. รายจายงบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2. รายจายของหนว ยงาน
รายจายประจํา (รวม)
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

258,158.00

131,700 +

6,000

137,700

258,158.00

131,700 +

6,000

137,700

8,666,917.18

11,224,300 +

44,000 11,268,300

8,201,017.18

11,028,300 +

44,000 11,072,300

2,482,059.00

2,633,200 +

120,000

2,753,200

5,718,958.18

8,395,100 -

76,000

8,319,100

รายจายเพื่อการลงทุน (รวม)

465,900.00

196,000

-

196,000

งบลงทุน

465,900.00

196,000

-

196,000

50,000

11,406,000

-

11,750,000

รวมรายจายทั้งสิ้น

8,925,075.18

11,356,000 +

ยอดประมาณการรายรับ

9,164,312.28

11,750,000

รายไดสูงกวารายจาย

239,237.10

394,000 -

50,000

344,000

- 3/8/13 บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
จายจริง
หมวด/ประเภท

ป 2561

งบประมาณ
ป 2562

+

เพิ่ม

-

ลด

ป 2563

1. เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม

258,158.00

131,700 +

6,000

137,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

258,158.00

131,700 +

6,000

137,700

รวมรายจายงบกลาง

258,158.00

131,700 +

6,000

137,700

- 3/8/14 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
*******************
ตั้งงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น 11,406,000 บาท แยกเปน
1. รายจายงบกลาง
ตั้งไวรวม 137,700 บาท แยกเปน
1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว
137,700 บาท
สําหรับจายสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนของนายจางและผูประกันตน โดยใหหักในอัตรารอยละ 5
ของคาจางและเงินเพิ่มการครองชีพที่จายใหแกพนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริม การปกครองสวน
ทอ งถิ่น ดว นที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 4252 ลงวัน ที่ 30 มกราคม 2557 ตั้ง จายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
2. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 11,072,300บาท แยกเปน
2.1 งบบุคลากร
ตั้งไว
2,753,200 บาท
- คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว
2,571,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- เงินเพิม่ ตางๆ ของพนักงานจาง
ตั้งไว
181,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2555 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/8/15 –
2.2 งบดําเนินงาน
ตั้งไว 8,319,100 บาท แยกเปน
2.2.1 คาตอบแทน
ตั้งไว
1,634,500 บาท
- ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว
321,500 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ตํารวจทองเที่ยว ที่มา
ชว ยปฏิ บั ติ ราชการ ในสถานีข นส ง ผูโ ดยสารจั ง หวั ดเชีย งใหม ตามหลั กเกณฑ แ ละวิธีการตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
(2) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับพนักงานจางของสถานีขนสง ผูโดยสาร
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเปน
ขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ตั้งไว
1,313,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่มา
ปฏิ บัติง านนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรง ดว น นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไ มอาจทํ าในเวลา
ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.2 คาใชสอย

ตั้งไว 2,314,000 บาท แยกเปน

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
1,620,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอย างใด ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ไดแก คาจางเหมาทําสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ คาขนขยะและสิ่งปฏิกูล คาจางเหมาขุดลอกทอระบายน้ํา คาจางตีเสนเครื่องหมายจราจร
คาใชจายในการประดับตกแตงอาคารสถานีเนื่องในเทศกาลตาง ๆ คาจางเหมารักษาความปลอดภัยและ
อํานวยการจราจร เปนตน ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาด ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกี าร
ตั้งไว
4,000 บาท
สําหรับจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน หรือในการประชุม ณ งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/8/16 (3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ)
ตั้งไว 690,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
ครุภัณฑตาง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทําการซอมแซม เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
รถจักรยานยนต ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ใหอยู
ในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.3 คาวัสดุ
ตั้งไว 702,600 บาท
- ประเภท วัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 347,600 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วคาบริการสถานีขนสง แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานของงานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
- ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 153,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา และวิทยุของงานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ
สวิทซ ฟวส อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ทีจ่ ําเปน ฯลฯ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนแทนอุปกรณไฟฟาที่ชํารุดเสียหาย
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 17,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใชในการทํา
ความสะอาด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุกอสราง
ตั้งไว 28,000 บาท
เพื่อจายเป น คาวั สดุกอสรางตาง ๆ เชน ตะปู หิน ปู น ทราย สี ไม เหล็ก ฯลฯ ตั้ง จา ยจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 27,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต กระจกมองขาง
หัวเทียน และอุปกรณเสริม วัสดุเครื่องยนตชนิดตาง ๆ เพื่อใชซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถจักรยานยนต
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเพาเวอร
น้ํามันเกียร น้ํามันไฮดรอลิค จารบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุการเกษตร
ตั้งไว 12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ดิน ตนไม กระถางตนไม ไมดอกไมประดับ ปุย ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/8/17 - ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 14,000 บาท
เพื่อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร เช น โปสเตอร สติ๊ ก เกอร แผ น พั บ ป า ยประกาศ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพวีดีโอเทป ลาง อัด ขยายรูป คาแบบพิมพโฆษณา หรือประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 25,000 บาท
เพื่อ จา ยเป น คา วั ส ดุ อุ ป กรณ ต า ง ๆ หมึ กพิ ม พ เม า ท แผ น ซีดี โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช ง านเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ กระดาษตอเนื่อง แผน
กรองแสง ฯลฯ อุปกรณเพิ่มเติม เชน แผนวงจรอิเลคทรอนิคส (Card Memory Chip) และโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร ที่มีราคาตอหนวยไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง
ตั้งไว
7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ เชน ถังดับเพลิง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
- ประเภท วัสดุอื่นๆ
ตั้งไว 37,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุกลุมใดๆ ได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
2.2.4 คาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 3,668,000 บาท แยกเปน
- ประเภท คาไฟฟา
ตัง้ ไว 3,390,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
- ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
ตั้งไว 230,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของสถานีขนสงผูโดยสารจัง หวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการโทรศัพท
ตั้งไว
42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
- ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ตั้งไว
6,000 บาท
เพื่อ จา ยเปน คา บริการทางดา นคมนาคม เชน คา ใชจ า ยเกี่ย วกับ ระบบ Internet ของสถานีข นสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

- 3/8/18 3. รายจายเพื่อการลงทุน
3.1 งบลงทุน

ตั้งไวรวม 196,000 บาท แยกเปน
ตัง้ ไว 196,000 บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ
ตัง้ ไว 196,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 196,000 บาท
 เกาอี้ที่พักผูโดยสาร
ตั้งไว 196,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ที่พักผูโดยสาร โดยเปนเกาอี้พลาสติก ชนิดขาคู 1 ชุด มี 4 ที่ จํานวน 40 ชุด ชุด
ละ 4,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดประมาณ 203x55x78 เซนติเมตร
- ที่นั่งและพนักพิงเกาอี้ผลิตจากสาร Polypropylene ฉีดขึ้นรูประหวางพนักพิงและที่นั่ง
ยึดติดกันดวยสปริง
- แปนรับที่นั่งผลิตจากเหล็กแปบกลมขนาด 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. เชื่อมประกอบติด
กับเหล็กแบบหนา 6 มม.
- คานเหล็กผลิตจากเหล็กแปบเหลี่ยม ขนาด 1.5 นิว้ x 3 นิ้ว หนา 1.5 มม. เคลือบผิว
ดวยสีในระบบ Powder Coating อบดวยความรอน
- ขาเกาอี้ (ตัวตัง้ ) ผลิตจากเหล็กกลอง ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิว้ หนา 1.5 มม.
- ขาเกาอี้ (ขานอน) ผลิตจากเหล็กรูปไข ขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. เคลือบผิว
ดวยสีในระบบ Powder Coating อบดวยความรอน
- ปลายขาปดดวยพลาสติก ฉีดขึน้ รูป
- ปุมปรับระดับผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป
- ขา คาน พลาสติกที่นั่ง สามารถถอดประกอบไดระบบน็อคดาวน
ใชสําหรับงานสถานีขนสง แหงที่ 1 จํานวน 10 ชุด, งานสถานีขนสง แหงที่ 2 จํานวน 10
ชุด และ งานสถานีขนสง แหงที่ 3 จํานวน 20 ชุด
- ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไม มีกํา หนดไวในบั ญชีม าตรฐานครุภั ณฑ และมีความจํา เปนตอง
จัดซื้อเพื่อใหผูใชบริการสถานีใชเปนที่นั่งพักระหวางรอรถโดยสาร และใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
และเกิดความสะดวกสบายแกผูใชบริการ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบไดจากรานคาในทองถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 3/102 ลําดับที่ 8 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
**********************

