สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
***********
หนา

สวนที่ 1 คําแถลงงบประมาณรายจาย
คําแถลงงบประมาณรายจาย
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สวนที่ 2 เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
รายงานประมาณการรายจายตามแผนงานงบประมาณรายจายทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
 แผนงานการศึกษา
 แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานสังคมสงเคราะห
 แผนงานเคหะและชุมชน
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
 แผนงานงบกลาง
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สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
***********
หนา
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 แผนงานการศึกษา
 แผนงานสาธารณสุข
 แผนงานสังคมสงเคราะห
 แผนงานเคหะและชุมชน
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 แผนงานการเกษตร
 แผนงานงบกลาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 งบกลาง
 งบกลาง
 งบบุคลากร
 เงินเดือน (ฝายการเมือง)
 เงินเดือน (ฝายประจํา)
 งบดําเนินงาน
 หมวดคาตอบแทน
 หมวดคาใชสอย
 หมวดคาวัสดุ
 หมวดคาสาธารณูปโภค
 งบอุดหนุน
 หมวดเงินอุดหนุน
 งบลงทุน
 หมวดคาครุภัณฑ
 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
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สารบัญ
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
***********
สวนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ที่เคารพทุกทาน
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหมจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตอสภาเทศบาลนครเชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหมทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลังของเทศบาล
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
1.1.2 เงินสะสม
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
ประกอบดวย
 รายรับจริงงบประมาณรายจายทั่วไป
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เทศบาลนครเชียงใหม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

950,238,195.57
บาท
1,600,667,704.94
บาท
328,150,464.68
บาท
1 โครงการ
5,180,100.00
บาท
5 โครงการ
24,382,000.00
บาท

จํานวน

1,481,776,202.57

บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1,321,306,713.15
73,202,516.16
48,709,674.53
30,536,064.10
18,843,074.06
7,060,245.84
181,000.00
628,749,319.46
514,024,819.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมวดรายได
หมวดเงินไดอื่น
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
2.3 รายจายจริง
ประกอบดวย
 รายจายจริงงบประมาณรายจายทั่วไป
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
 รายจายจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

160,469,489.42
96,234,116.86
64,235,372.56
80,269,654.66
1,412,174,308.49

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1,315,284,722.51 บาท
255,582,387.61 บาท
424,729,986.96 บาท
516,126,815.61 บาท
88,856,496.63 บาท
30,250.00 บาท
29,958,785.70 บาท
96,889,585.98 บาท
2,854,526.37 บาท
11,828,624.00 บาท
17,166,471.05 บาท
279,292.00 บาท
64,760,672.56 บาท
80,269,654.66 บาท
37,575,301.00 บาท

งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่มา : 1-2 ขอมูลจากสํานักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม สถานธนานุบาล 1-5
กิจการเดินรถประจําทางและขนสง และกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
3.1 กิจการสถานธนานุบาล 1
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายรับจริง
41,194,172.92 บาท รายจายจริง
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทรัพยจํานํา
รวม
7,730 ราย
เปนเงิน
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

23,481,079.47
17,457,857.54
90,835,389.78
152,488,900.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายรับจริง
34,778,178.91 บาท รายจายจริง
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทรัพยจํานํา
รวม
6,091 ราย
เปนเงิน
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 2 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

19,361,299.28
15,335,839.20
90,447,996.75
114,792,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.3 กิจการสถานธนานุบาล 3
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายรับจริง
50,891,272.45 บาท รายจายจริง
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทรัพยจํานํา
รวม
8,990 ราย
เปนเงิน
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

28,440,680.77
21,851,688.76
79,963,229.49
170,484,800.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 กิจการสถานธนานุบาล 4
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายรับจริง
12,607,909.24 บาท รายจายจริง
กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จํากัด
กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน จํากัด
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทรัพยจํานํา
รวม
3,363 ราย
เปนเงิน
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

7,766,633.37
9,006,952.63
24,785,055.05
4,863,712.53
327,939.42
58,186,300.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.5 กิจการสถานธนานุบาล 5
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีรายรับจริง

6,947,377.09 บาท รายจายจริง

กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน จํากัด
กําไรสุทธิ

25,353,984.41 บาท
1,706,130.64 บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทรัพยจํานํา

รวม

3,659,316.19 บาท

2,951,972.32 บาท
2,828 ราย

เปนเงิน

ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 5 เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

49,092,970.00 บาท

- 1/4 3.6 กิจการเดินรถประจําทางและขนสง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายรับจริง
7,630,371.84 บาท รายจายจริง
รายรับสูงกวารายจาย
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ที่มา : กิจการเดินรถประจําทางและขนสง เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

7,306,866.42 บาท
323,505.42 บาท
1,472,123.21 บาท

3.7 กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายรับจริง
6,420,206.97 บาท รายจายจริง
6,873,710.48 บาท
รายรับสูงกวารายจาย
-453,503.51 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
1,797,911.45 บาท
ที่มา : กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง (รวม)
หมวดภาษีอากร (รวม)
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม)
หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม)
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม)
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม)
หมวดรายไดจากทุน (รวม)
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (รวม)
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(รวม)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

รายรับจริง
ป 2563
178,532,574.69
73,202,516.16
48,709,674.53
30,536,064.10
18,843,074.06

ประมาณการ
ป 2564
368,000,000
268,151,500
43,686,000
30,352,500
20,000,000

ป 2565
254,334,700
155,351,700
42,980,500
28,602,500
20,000,000

7,060,245.84
181,000.00
628,749,319.46

5,310,000
500,000
749,300,000

7,200,000
200,000
660,780,000

628,749,319.46
514,024,819.00

749,300,000
502,700,000

660,780,000
484,885,300

514,024,819.00

502,700,000

484,885,300

1,321,306,713.15

1,620,000,000

1,400,000,000

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

ประมาณการ

รายจายจริง
ป 2563

ป 2564

ป 2565

255,582,387.61
424,729,986.96

339,396,500
517,707,200

300,336,200
496,208,800

516,126,815.61

541,550,600

507,930,610

88,856,496.63
30,250.00
29,958,785.70
1,315,284,722.51

190,053,700
40,000
31,252,000
1,620,000,000

62,340,990
33,183,400
1,400,000,000

(สําเนา)

สวนที่ 2
เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ

เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
vvvvvvvvvvvvv

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

ยอดรวม
1,400,000,000
210,323,330
54,833,200
259,884,700
104,055,470
8,081,900
281,005,900
1,541,600
30,080,000
141,259,700
8,598,000
300,336,200
116,400,000
109,199,800
7,200,200
1,516,400,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณรายจายทั่วไป
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งานงบกลาง
300,336,200
300,336,200
300,336,200

รวม
300,336,200
300,336,200
300,336,200

- 2/2 -

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

84,715,400
9,923,900
74,791,500
40,888,830
5,317,600
10,378,600
23,647,830
1,544,800
35,000
35,000
125,639,230

งานวางแผนสถิติและ
งานควบคุมภายในและ
งานบริหารงานคลัง การตรวจสอบภายใน
วิชาการ
20,117,600
27,763,500
730,500
20,117,600
27,763,500
730,500
15,016,000
20,895,500
92,000
2,219,000
2,797,000
61,000
7,819,000
16,944,500
31,000
1,808,000
1,154,000
3,170,000
69,000
69,000
35,202,600
48,659,000
822,500

รวม
133,327,000
9,923,900
123,403,100
76,892,330
10,394,600
35,173,100
26,609,830
4,714,800
69,000
69,000
35,000
35,000
210,323,330
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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

งานเทศกิจ
9,872,500
9,872,500
1,134,600
938,600
50,000
146,000
11,007,100

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

23,982,100
23,982,100
1,404,500
749,500
100,000
435,000
120,000
25,386,600

งานจราจร

18,439,500
90,000
15,472,000
1,898,500
979,000
18,439,500

รวม
33,854,600
33,854,600
20,978,600
1,778,100
15,622,000
2,479,500
1,099,000
54,833,200
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานการศึกษา
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

22,674,400
22,674,400
1,231,300
210,200
711,100
310,000
23,905,700

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ

153,115,400
153,115,400
48,599,700
100,000
32,152,300
16,294,900
52,500
32,348,400
32,348,400
234,063,500

1,915,500
1,835,000
32,500
48,000
1,915,500

รวม
175,789,800
175,789,800
51,746,500
310,200
34,698,400
16,637,400
100,500
32,348,400
32,348,400
259,884,700
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานสาธารณสุข
งาน

28,838,800
28,838,800
473,600
187,600
75,000
211,000
5,500
5,500
29,317,900

งานโรงพยาบาล
37,705,400
37,705,400
9,866,100
3,044,500
6,186,600
146,000
489,000
47,571,500

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

21,855,580
1,415,000
11,763,550
7,546,430
1,130,600
4,510,490
4,510,490
800,000
800,000
27,166,070

รวม
66,544,200
66,544,200
32,195,280
4,647,100
18,025,150
7,903,430
1,619,600
4,515,990
4,515,990
800,000
800,000
104,055,470
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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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ

6,677,900
6,677,900
758,000
308,000
60,000
390,000
7,435,900

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

646,000
646,000
646,000

รวม
6,677,900
6,677,900
1,404,000
308,000
706,000
390,000
8,081,900
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

สังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ

17,958,400
17,958,400
117,350
88,300
29,050
18,075,750

งานสวนสาธารณะ
26,066,900
120,000
23,007,900
2,179,000
760,000
26,066,900

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

232,398,750
2,925,000
222,879,250
6,174,500
420,000
232,398,750

งานบําบัดน้ําเสีย
3,464,500
30,000
575,000
229,500
2,630,000
1,000,000
1,000,000
4,464,500

รวม
17,958,400
17,958,400
262,047,500
3,163,300
246,462,150
8,612,050
3,810,000
1,000,000
1,000,000
281,005,900
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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

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

1,541,600
155,000
1,375,600
11,000
1,541,600

รวม
1,541,600
155,000
1,375,600
11,000
1,541,600
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

26,560,700
30,000
23,920,700
1,115,000
1,495,000
26,560,700

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

1,598,300
1,598,300
1,810,000
104,800
1,417,600
240,000
47,600
111,000
111,000
3,519,300

รวม
1,598,300
1,598,300
28,370,700
134,800
25,338,300
1,355,000
1,542,600
111,000
111,000
30,080,000
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ
12,973,500
12,973,500
316,400
56,400
190,000
70,000
13,289,900

รวม

47,485,100
47,485,100
30,539,700
1,744,700
7,872,900
16,767,000
4,155,100
49,945,000
7,900,000
42,045,000
127,969,800

60,458,600
60,458,600
30,856,100
1,801,100
8,062,900
16,837,000
4,155,100
49,945,000
7,900,000
42,045,000
141,259,700
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกอสราง

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ

1,898,000
1,898,000
6,700,000
6,700,000
8,598,000

รวม

1,898,000
1,898,000
6,700,000
6,700,000
8,598,000
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งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
รวม

งานงบกลาง
สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 1

520,000
520,000
520,000

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 2

390,000
390,000
390,000

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 3

1,551,000
1,551,000
1,551,000

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 4

2,800,000
2,800,000
2,800,000

สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 5

1,800,000
1,800,000
1,800,000

กิจการเดินรถประจําทาง

-

สถานีขนสงผูโดยสารฯ

139,200
139,200
139,200

รวม
7,200,200
7,200,200
7,200,200
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แผนงานการพาณิชย
งาน งานสถานธนานุบาลนคร งานสถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 2

2,974,000
2,974,000
1,890,000
1,211,000
357,000
148,000
174,000
18,150,000
18,150,000
6,000
6,000
23,020,000

2,202,000
2,202,000
2,097,600
1,317,000
370,000
223,600
187,000
18,110,400
18,110,400
80,000
80,000
22,490,000

งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 3

3,178,000
3,178,000
3,228,200
1,685,000
847,000
456,200
240,000
21,143,000
21,143,000
29,800
29,800
27,579,000

งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 4

1,160,000
1,160,000
1,230,000
672,200
258,000
137,800
162,000
8,070,000
8,070,000
60,000
60,000
10,520,000

งานสถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 5

1,390,000
1,390,000
1,268,000
667,000
276,000
140,000
185,000
5,042,000
5,042,000
7,700,000

งานกิจการเดินรถ
ประจําทาง
8,170,000
5,890,000
2,278,500
1,500
8,170,000

งานสถานีขนสง
ผูโดยสารฯ
2,783,800
2,783,800
6,937,000
1,492,400
2,194,000
556,600
2,694,000
9,720,800

รวม
13,687,800
13,687,800
24,820,800
7,044,600
10,192,000
3,940,700
3,643,500
70,515,400
70,515,400
175,800
175,800
109,199,800
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งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

เชียงใหม 1

- 2/1 5 -

(สําเนา)

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2565
ของเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************************
โดยที่เ ปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญ ญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
นครเชียงใหม และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี.้ ขอ 1 เทศบัญ ญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ”
ขอ 2 เทศบัญ ญัตินี้ใหใชบัง คับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหตั้งจายจํานวนรวมทั้ง สิ้น
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้ -

1,516,400,000 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บ เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

1,400,000,000 บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้ แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริห ารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริก ารชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนิน งานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
210,323,330 บาท
54,833,200 บาท
259,884,700
104,055,470
8,081,900
281,005,900
1,541,600
30,080,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

141,259,700 บาท
8,598,000 บาท
300,336,200 บาท
1,400,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม
รายรับ งบ ป ระมาณรายจายท ั่วไป
รายรับ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

ป 2563
73,202,516.16
32,495,452.75
10,250,926.63
359,857.84
29,945,675.94
150,603.00
48,709,674.53
207,192.00
3,991,148.00
1,097,806.20
18,990,711.55
406,815.00
102,100.00
55,675.00

317,790.00
1,093,420.00

367,160.00
1,398,880.00

396,980.00
1,193,460.00

ป 2564
268,151,500
234,000,000
34,000,000
151,500
43,686,000.00
220,000
1,000
4,200,000
1,000,000
15,000,000
420,000
102,000
70,000

ป ระมาณการ
ยอดตาง(%)
-72.61%
-86.90%
-13.33%
-0.66%
-1.64%
-4.76%
0.00%
-5.00%
9.09%
25.00%
16.00%
0.00%
-16.67%

ป 2565
155,351,700
125,201,200
30,000,000
150,500
42,980,500.00
210,000
1,000
4,000,000
1,100,000
20,000,000
500,000
102,000
60,000

362,000
1,300,000

9.50%
-18.18%

400,000
1,100,000
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ห มวดภาษีอากร (รวม)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
อากรการฆาสัตว
ห มวดคาธ รรมเน ียม คา ป รับ และใบ อนุญ าต (รวม)
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
คาธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
คาธรรมเนียมอื่นๆ
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้ง แผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

ป 2561
336,174,792.00
301,083,218.07
3,045,135.82
31,902,256.11
144,182.00
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

รับ จริง
ป 2562
349,350,872.37
312,131,450.57
2,778,204.88
34,289,416.92
151,800.00
44,771,922.22
186,300.00
219,093.90
4,550,578.00
1,075,239.30
15,280,316.14
127,140.00
103,100.00
64,475.00

ป 2563
57,710.00
28,750.00
2,668,450.00
25,910.00
213,120.00

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
คาปรับการผิดสัญญา
คาปรับอื่นๆ
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอัน ตรายตอสุขภาพ

1,417,193.65
6,916,260.00

1,838,144.88
6,909,240.00

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะ
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ห มวดรายไดจากท รัพ ยสิน (รวม)
คาเชาที่ดิน
คาเชาหรือคาบริการ
ดอกเบี้ย
เงินปน ผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ

1,979,760.00
1,965,300.00
41,500.00
12,905.00
31,895,51 4.20
1,062,686.00
11,722,450.00
19,026,878.20
-

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมใบอนุญ าตประกอบกิจการหอพัก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง

ป 2564
80,000
23,000
8,000,000
100,000
220,000

ป ระมาณการ
ยอดตาง(%)
-33.33%
0.00%
-166.67%
-181.69%
-1000.00%

ป 2565
60,000
23,000
3,000,000
35,500
20,000

43,100.00
9,357,861.78
100,000.00
5,000.00
6,689,090.00

2,000,000
5,000
6,500,000

100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.87%

200,000
45,000
2,000,000
500,000
5,000
6,557,000

2,131,150.00

2,099,560.00

2,000,000

0.00%

2,000,000

1,981,100.00
41,200.00
16,660.00
34,563,513.87
464,968.00
11,977,405.00
21,991,740.87
-

919,450.00
42,900.00
7,680.00
9,205.00
30,536,064.1 0
360,694.75
10,094,514.00
20,048,675.35
-

2,000,000
42,000
25,000
16,000
30,352,500
450,000
11,800,000
18,000,000
2,500

-100.00%
0.00%
-150.00%
-60.00%
-6.12%
-12.50%
-18.00%
0.00%
0.00%

1,000,000
42,000
10,000
10,000
28,602,500
400,000
10,000,000
18,000,000
2,500
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ป 2561
88,280.00
2,572,300.00
220,060.00

รับ จริง
ป 2562
70,590.00
8,158,210.00
253,345.00

รายรับ

รายรับ

ห มวดเงิน อุดห น ุน ท ั่วไป (รวม)
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมท ั้ง สิ้น

480,556,1 05.00
480,556,105.00
1,659,420,707.25

ป 2563
32,180.00
18,843,074.06
18,843,074.06
7,060,245.84
205,600.00
6,854,645.84
181,000.00
181,000.00
628,749,319.46
291,398,888.46
64,460,639.85
6,911,809.64
98,170,955.51
8,764,733.17
975,049.48
873,396.35
157,193,847.00

ป 2564
100,000
20,000,000
20,000,000
5,310,000
150,000
5,160,000
500,000
500,000
749,300,000
313,600,000
65,000,000
8,850,000
113,750,000
9,000,000
1,000,000
1,000,000
237,100,000

ป ระมาณการ
ยอดตาง(%)
50.00%
0.00%
0.00%
26.25%
25.00%
26.29%
-150.00%
-150.00%
-13.40%
-3.36%
-0.78%
-28.26%
-15.84%
0.00%
-2.04%
-25.00%
-33.95%

515,783,006.00
514,024,819.00
515,783,006.00
514,024,819.00
1,720,166,017.31 1,3 2 1,3 06,7 13 .15

502,700,000
502,700,000
1,620,000,000

-3.67%
-3.67%
5.62%

ป 2565
200,000
20,000,000
20,000,000
7,200,000
200,000
7,000,000
200,000
200,000
660,780,000
303,400,000
64,500,000
6,900,000
98,200,000
9,000,000
980,000
800,000
177,000,000
484,885,3 00
484,885,300
1,400,000,000
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รายไดจากทรัพ ยสินอื่นๆ
ห มวดรายไดจากสาธารณูป โภคและการพาณิชย(รวม)
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล
ห มวดรายไดเบ็ด เตล็ด (รวม)
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ห มวดรายไดจากท ุน (รวม)
คาขายทอดตลาดทรัพ ยสิน
ห มวดภาษีจัดสรร (รวม)
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุร กิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีรถยนต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ป 2561
83,500.00
18,343,090.1 3
18,343,090.13
5,416,925.81
93,200.00
5,323,725.81
1,366,500.00
1,366,500.00
745,593,104.63
308,649,616.52
70,308,710.48
7,340,415.11
105,687,545.75
9,417,727.71
981,623.42
825,430.64
242,382,035.00

รับ จริง
ป 2562
129,400.00
19,311,659.96
19,311,659.96
5,326,637.19
165,000.00
5,161,637.19
1,660,800.00
1,660,800.00
749,397,605.7 0
313,653,613.46
64,934,457.88
8,875,219.10
113,774,752.80
8,990,220.09
1,043,064.83
1,004,741.54
237,121,536.00

- 2/2 0 -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
vvvvvvvvvvvvv
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงใหม ไดต ั้งประมาณการรายรับตาม
งบประมาณรายจายทั่วไป ไวเปน เงิน
1,400,000,000 บาท จําแนกเปนรายละเอียดดังนี้
1. หมวดภาษีอากรที่จัด เก็บเอง

ตั้งรับไว

155,351,700 บาท

ประกอบดวย
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสราง
ตั้งไว
125,201,200 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา ตั้งตามที่กฎหมายวาดวยภาษีท ี่ดินและสิ่งปลูกสรางกําหนด
1.2 ภาษีปาย
ตั้งไว
30,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา ตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี
1.3 อากรฆาสัตว
ตั้งไว
150,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือเกณฑเ ฉลี่ยที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญ าต
ประกอบดวย
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา

ตั้งรับไว
ตั้งไว

42,980,500 บาท
210,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาที่ปผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณซึ่งเปนรายไดที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เ ชียงใหม ตามสัดสวนที่จัดสรรให
2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

ตั้งไว

1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยการรับจริงที่ไดรับสวนแบงคาธรรมเนียมการพนันจากอําเภอเมือง
เชีย งใหม ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
2.3 คาธรรมเนียมจอดรถในที่จ อดรถ

ตั้งไว

4,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณ ประกอบดวย
 คาธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนต
 คาธรรมเนียมจอดรถยนต

อัตราคันละ 2 บาท/ชั่วโมง
อัตราคันละ 5 บาท/ชั่วโมง
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ตั้งไว

1,100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1, ขอ 2 และขอ 3 และอาศัยการรับจริงในปง บประมาณที่
ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
 คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
 คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ประกอบดวย ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ตามอัตรา
ที่กฎกระทรวงกําหนด
2.5 คาธรรมเนียมเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ตั้งไว
20,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.6 คาธรรมเนียมอื่นๆ
ตั้งไว
500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.7 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน
ตั้งไว
102,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.8 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
ตั้งไว
60,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณและถือปฏิบ ัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบีย บเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ประกอบดวย
 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการคา
 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวไมเปนการคา
2.9 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
ตั้งไว

400,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2562 และอาศัยการรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปน
เกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
 คาธรรมเนียมการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับ รองสําเนา ฉบับละ
10 บาท
รายการ
 คาธรรมเนียมการขอคัดสําเนา หรือคัดและรับ รองสําเนา ฉบับละ

20 บาท

รายการขอมูลทะเบียนราษฎร
 คาธรรมเนียมการแจงเกิด แจงตายหรือการแจง การยายที่อยูฉบั
 บละ

20 บาท

 คาธรรมเนียมการขอรับสําเนาทะเบียนบาน

30 บาท

ฉบับละ
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ตั้งไว

1,100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2559 และอาศัยการรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว
เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
 คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับละ
100 บาท
 คาธรรมเนียมการออกใบแทน

ฉบับละ

 คาธรรมเนียมการตรวจและคัดสําเนารายการ

ฉบับละ
 คาธรรมเนียมการคัดและรับ รองสําเนารายการบัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับละ
2.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบีย นพาณิชย

ตั้งไว

10 บาท
10 บาท
10 บาท
60,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียม ประกอบดวย
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

ฉบับละ

50 บาท

ครั้งละ

20 บาท

ฉบับละ
 คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนใบทะเบีย นพาณิชย

20 บาท

ฉบับละ
30 บาท
 คาธรรมเนียมขอตรวจดูเ อกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบการพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ฉบับละ

20 บาท

 คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาและรับ รองสําเนาเอกสารการจดทะเบีย นพาณิชย
ของผูป ระกอบการพาณิชยกิจรายหนึ่ง
ฉบับละ

30 บาท

2.12 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
ตั้งไว
23,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยถือปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการหอพักและการเปนผูจัดการหอพัก พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 หอพักที่มีห องพักไมเกินหาสิบ หองหรือมีพื้นที่ท ุกหองรวมกันไมเกินหนึ่งพันตารางเมตร
ฉบับละ

3,000 บาท
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ฉบับละ
4,000 บาท
 หอพักที่มีห องพักเกินหนึ่งรอยหองหรือมีพื้นที่ท ุกหองรวมกันเกินสองพันตารางเมตร
ฉบับละ

5,000 บาท

ใบอนุญาตผูจัดการหอพัก ฯลฯ
2.13 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

ตั้งไว

3,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และอาศัยรายรับ
จริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.14 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน

ตั้งไว

35,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554 เปนเกณฑในการคํานวณ
2.15 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ตั้งไว

20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
ตั้งไว
200,000 บาท
2.16 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
ประมาณการตั้งรับไว โดยถือปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 และอาศัยรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.17 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับทะเบีย นราษฎร

ตั้งไว

45,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไว โดยถือปฏิบัติตามความในพระราชบัญญัติการทะเบีย นราษฎร พ.ศ. 2534 และแกไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 และอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.18 คาปรับการผิดสัญญา
ตั้งไว
2,000,000 บาท
รายไดที่ไมแนนอน ซึ่งเปนรายไดจากการปรับ ผิดสัญญากอสรางถนน สะพาน และระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล
ฯลฯ
2.19 คาปรับอื่นๆ
ตั้งไว
500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเพื่อรับ คาปรับอื่นจากการเปรียบเทีย บคดี ซึ่ง เปนรายไดที่ไมแนนอนและไมสามารถระบุ
ประเภทเฉพาะได อาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.20 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ตั้งไว
5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยเทศบัญ ญัติเ ทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง การเก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกอบดวย
 รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไป

ฉบับละ

5,000 บาท
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ตั้งไว
6,557,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณ ประกอบดวย
 คาใบอนุญาตทําน้ําแข็งเพื่อการคา
 คาใบอนุญาตแตงผม-รับจาง
 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ กิจการที่เ ปนอันตรายตอสุขภาพ ฯลฯ
2.22 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ ําหนายหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
ตั้งไว
2,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
ประกอบดวย
 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ ําหนายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชน ที่ป ระกอบการคา ฯลฯ
2.23 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะ
ตั้งไว
1,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณ ประกอบดวย
 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่ห รือทางสาธารณะหรือแผงลอย ฯลฯ
2.24 คาใบอนุญาตใหตั้ง ตลาดเอกชน

ตั้งไว

42,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.25 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ตั้งไว

10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบ ัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1, ขอ 2 และขอ 3 และอาศัยการรับจริงในปง บประมาณที่
ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
 คาใบอนุญาตปลูกสราง

ฉบับละ

 คาใบอนุญาตดัดแปลง

ฉบับละ

 คาใบอนุญาตรื้อถอน

ฉบับละ

 คาใบอนุญาตเคลื่อนยาย

ฉบับละ

 คาใบอนุญาตเปลี่ย นการใช

ฉบับละ

20 บาท
10 บาท
10 บาท
10 บาท
20 บาท
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ตั้งไว

10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณ ประกอบดวย
 คาใบอนุญาตโฆษณาทํานองการคา
 คาใบอนุญาตโฆษณาไมทํานองการคา
3. หมวดรายไดจากทรัพ ยสิน

ตั้งรับไว

28,602,500 บาท

ประกอบดวย
3.1 คาเชาที่ดิน

ตั้งไว

400,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
3.2 คาเชาหรือบริการ

ตั้งไว

10,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการ
คํานวณ ประกอบดวย
 คาเชาหองแถว
 คาเชาอาคาร
 คาเชาและคาบริการสวมสาธารณะ
ฯลฯ
3.3 ดอกเบี้ย

ตั้งไว

18,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว อัตราดอกเบี้ย ของ
ธนาคารและจํานวนเงินสะสมเทศบาล ที่ฝากธนาคารไวเปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ

ตั้งไว

2,500 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา ตามการถือหุนของเทศบาล คือเงินผลจากโรงพิมพสวนทองถิ่น และเงินรางวัลตางๆ
3.5 รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ

ตั้งไว

200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว ประกอบดวย
 คาโอนสิทธิการเชาทรัพยสินของเทศบาล ฯลฯ
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ตั้งรับไว

20,000,000 บาท

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล

ตั้งไว

20,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา ตามงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาลทั้ง 5 แหง ซึ่ง จัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทํานุบํารุงทองถิ่น ในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของปที่ผานมา ตามหนังสือสํานักงาน
จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.5 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557
5. หมวดรายไดเ บ็ด เตล็ด

ตั้งรับไว

7,200,000 บาท

ประกอบดวย
5.1 คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง

ตั้งไว

200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย ประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเปนเกณฑ
5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ตั้งไว

7,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนรายไดที่ไมแนนอนและไมสามารถเขาในประเภทอื่นได โดย
อาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลวเปนเกณฑ
6. หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยส ิน

ตั้งรับไว

200,000 บาท

ตั้งไว

200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับในปงบประมาณที่ลวงมาแลว ประกอบดวย
 คาขายทอดตลาดทรัพยส ินของเทศบาล ฯลฯ
7. หมวดภาษีจัด สรร

ตั้งรับไว

660,780,000 บาท

ประกอบดวย
7.1 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนฯ
ตั้งไว
303,400,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว
7.2 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ
ตั้งไว
64,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว
7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ตั้งไว

6,900,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว
7.4 ภาษีสรรพสามิต

ตั้งไว

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว

98,200,000 บาท
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ตั้งไว

9,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวเทากับปที่ผานมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
7.6 คาภาคหลวงแร

ตั้งไว

980,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว
7.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม

ตั้งไว

800,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปง บประมาณที่ลวงมาแลว
7.8 คาธรรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ตั้งไว

177,000,000 บาท

ประมาณการตั้งรับไวนอยกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
8. หมวดเงิน อุด หนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งรับไว

484,885,300 บาท

ตั้งไว

484,885,300 บาท

ประมาณการตั้งรับตามเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากเทศบาลไดรับจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับเปนคาใชจายสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ เบี้ย ยังชีพ คนพิการ เบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส คาใชจายสําหรับ ดานการจัดการศึกษา คาใชจายดานสาธารณสุขและเงินอุดหนุนการดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่แ ละภารกิจถายโอน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

vvvvvvvvvvvvv

รายงานประมาณการรายจายตามแผนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนค รเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม

รายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ดาน/แผนงาน

ป 2 561

ประมาณก าร
ป 2 563

ป 2 564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

361,1 68,63 5.56

222,57 9,683 .42

361,3 61,400

-36.2 8%

265,1 56,53 0

274,1 89,648.7 6

183,066,085.48

269,7 33,3 00

-28.2 5%

210,3 23,3 30

198,607 ,860.36

114,3 89,07 4.06

190,93 8,000

-51.97 %

125,63 9,2 30

79,61 5,2 42.7 4

73,490,221.09

95,3 24,900

-12.52 %

84,7 15,400

9,1 01,02 4.00

8,1 68,1 60.00

9,923,900

0.00%

9,923,900

2,132,300
480,000
480,000
1,033,000
5,798,600
85,401,000
40,490,400
923,400
811,200
2,453,400
37,354,200
3,368,400

0.00%

2,132,300

0.00%

480,000

0.00%

480,000

0.00%

1,033,000

0.00%

5,798,600

-14.1 9%

74,7 91,500

1.07%

40,926,500

1,765,800.00
390,000.00
390,000.00
855,200.00
5,700,024.00
7 0,514,2 18.7 4
31,638,998.55
612,918.44
645,750.00
3,464,880.00
31,046,243.08
3,105,428.67

1,618,650.00
357,500.00
357,500.00
733,040.00
5,101,470.00
65,3 2 2 ,061.09
30,385,175.68
696,726.92
711,000.00
2,565,600.00
28,286,140.28
2,677,418.21

7.61%

999,500

-0.15%

810,000

-6.39%

2,306,100

100.00%

15,200

-37.21%

27,225,100

-34.25%

2,509,100
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352,67 1,049.52
ดานบริหารทั่ว ไป (รวม)
245,569,001 .59
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (รวม)
176,3 22,085.50
งานบริหารทั่ว ไป (รวม)
84,175,1 05.1 9
งบบุค ลากร (รวม)
9,530,2 55.00
เงินเด ือน (ฝายการเมือง) (รวม)
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1,922,440.00
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
428,467.50
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
428,467.50
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
952,360.00
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5,798,520.00
เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)
7 4,644,850.19
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
33,473,296.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
634,019.00
เงินประจําตําแหนง
700,619.00
คาจางลูกจางประจํา
4,021,980.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
32,433,127.58
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
3,381,808.61

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

1,233,436.56
8,000.00
52,214.00
49,570.00
48,150.00
1,174,984.00
-

43,500.00
633,097.25
5,500.00
-

ประมาณก าร
ยอด ต าง(%)

ป 2 564
94,3 7 3 ,800 -130.81 %
46,606,800 -776.46%
43,000,000 -2050.00%
0.00%
35,000
-35.08%
1,717,200
7.38%
1,356,000
8.91%
498,600
2 1,499,800 -107.1 6%
29.14%
3,185,600
31.68%
2,287,000
-281.04%
9,660,800
3,000
892,000
15,000
2,000
35,100
50,000
20,000
4,500,000
10,000

ป  2565
40,888,830
5,3 17,600
2,000,000
35,000
1,271,200
1,464,000
547,400
10,3 78,600
4,495,600
3,347,600
2,535,400

0.00%

3,000

-243.08%

260,000

100.00%

351,000

0.00%

15,000

0.00%

2,000

100.00%

4,000

-2407.14%

1,400

0.00%

50,000

-8900%
-
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ป 2 561
งบด ําเนิน งาน (รวม)
89,154,13 5.65
คาตอบแทน (รวม)
3 3 ,82 1,3 3 7 .50
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น 32,015,400.00
คาเบี้ยประชุม
7,437.50
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1,039,400.00
คาเชาบาน
302,870.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
456,230.00
คาใชสอย (รวม)
2 1,917 ,044.06
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
4,081,931.38
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
4,433,424.00
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
6,159,678.79
งบรายจายอื่นๆ
คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
1,500.00
คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
1,369,466.17
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
คาพวงมาลัย ชอดอกไมฯ
1,500.00
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
39,300.00
โครงการจัดพิธีเปดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
37,000.00
โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในชุมชน
99,990.00
โครงการวันทองถิ่นไทย (18 มีนาคม)
โครงการวันเทศบาล(24 เมษายน)
48,730.00
โครงการสัมมนาองคกรแหงการเรียนรู
โครงการจัดกิจ กรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
4,435,732.62
จังหวัด และเทศบาล
โครงการเทศบาลพบประชาชน
7,800.00
คาใชจ ายในการเลือกตั้ง
ศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาลนครเชียงใหม
-

จายจริง
ป 2 562
ป 2 563
111,805,2 03 .12 3 9,3 13 ,547 .97
58,62 0,47 6.50
1,903 ,7 7 1.00
56,935,136.00
2,800.00
12,437.50
17,000.00
852,600.00
555,240.00
393,766.00
969,166.00
426,537.00
359,565.00
2 5,552 ,3 84.3 3 13 ,7 7 0,667 .96
2,748,764.08
3,219,594.32
10,527,070.00
2,550,953.00
3,456,372.16
2,815,482.25

50,000
-

ดาน/แผนงาน

ป 2 561

ประมาณก าร

-

-

ป 2 563
7,000.00

-

-

1,034,940.00
570,600.00

-

147,250.00

ป 2 564
405,000

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-75%

232,000

850,000

-83%

465,000

800,000

-100%

400,000

-

-

-

680,000

-

-

-

-

-

528,700

-

-

500,000
300,000

0%

500,000

-200%

100,000

100%

13,000

94,870.00
23,790.00
7,242,009.89
3 2 ,083 ,819.15
4,549,095.35
858,993.00
424,613.00
3,255,344.05
2,521,285.06
18,695,579.69

473,988.60
57,804.00
196,245.00
14,730.00
8,820,178.09

474,470.00
-

-

21,375.00
25,000.00
5,184,638.39

40,000
30,000
6,366,400

2 6,2 55,62 8.65 2 2 ,005,7 2 9.55
2,465,768.03
1,940,813.65
613,472.00
345,215.00
612,621.00
311,126.00
2,791,446.18
2,028,046.60
1,939,692.78
1,789,999.07
16,261,647.66
14,536,436.23

2 4,7 2 7 ,400
2,315,000
311,000
491,000
484,600
1,500,000
18,000,000
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ
โครงการจัดงานวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โครงการจัดงานวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ
โครงการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือ ง
โครงการสงเสริมและบูรณาการขับเคลื่อนระบบราชการรวมกับ
จังหวัดเชียงใหมและรัฐบาล
โครงการอบรมตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และแกไขเพิ่มเติม
โครงการอบรมใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริต
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการแสดงมุฑ ิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จายจริง
ป 2 562

100%

19,000

0.00%

40,000

0.00%

30,000

-

-

-4.57 %

23,647 ,83 0

-12.98%

2,049,080

-68.11%

185,000

-29.55%

379,000

-6.98%

453,000

-30.66%

1,148,000

0.00%

18,000,000

ดาน/แผนงาน

ประมาณก าร

359,972.87
387,034.11
416,111.00
168,816.96
60,2 50.00
30,250.00

412,707.23
367,830.61
430,283.00
165,892.80
3 0,2 50.00
30,250.00

ป 2 563
57,480.00
84,800.00
911,813.00
1,63 3 ,3 7 9.46
414,484.94
337,149.72
710,330.80
171,414.00
3 0,2 50.00
30,250.00

30,000.00
2 ,93 2 ,594.66
2 ,818,147 .17
944,3 00.00
16,000.00
7,000.00
21,800.00
37,000.00
-

7 ,157 ,164.50
4,597 ,659.50
1,058,7 56.50
13,200.00
39,000.00
2,000.00

1,555,055.00
1,455,455.00
662 ,650.00
10,500.00
49,800.00
46,200.00
-

ป 2 564
260,000
94,800
1,267,500
3,500
1,53 9,800
455,000
405,000
500,000
179,800
40,000
40,000
1,199,3 00
7 49,3 00
443 ,600
-

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-326.23%

61,000

-27.25%

74,500

2.12%

1,295,000

-7.69%

3,250

0.3 2%

1,544,800

100.00%

5,000

0.00%

455,000

0.00%

405,000

0.00%

500,000

0.00%

179,800

100.00%

35,000

100.00%

35,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบเงิน อุด หนุน (รวม)
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบรายจายอื่น (รวม)
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอ สราง
คาใชจ ายเริ่มกิจการสถานธนานุบาล 5
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีลอเลื่อ น จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวมเอนกประสงค แบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาสพรอมขาตั้ง จํานวน 6 ชุด
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 8 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กทรงสูง จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส จํานวน 2 ใบ
จัดซื้อถังน้ําไฟเบอรกลาส ความจุ 3,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ
จัดซื้อรถเข็นชนิด 2 ลอ จํานวน 1 คัน

ป 2 561
39,374.00
64,013.00
1,675,522.00
1,3 3 1,93 4.94

จายจริง
ป 2 562
114,562.00
39,990.00
1,416,429.00
1,3 7 6,7 13 .64

ดาน/แผนงาน

282,000.00
-

-

ประมาณก าร
ป 2 563

ยอด ต าง(%)

ป 2 564

ป  2565

27,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,200.00

-

-

-

-

-

23,000.00

-

114,400.00

-

150,000
-

-

-

-

-

-

-

64,800.00

64,800.00

-

-

-

-

36,000.00

36,000.00

-

-

-

40,200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141,000

-

-

-

-

-

106,600

-

-

-

-

-

-

-

-

154,000.00
-

80,000.00
-

80,400.00

2,700.00
-

46,000
-

-
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จัดซื้อเกาอี้โครงเหล็ก (ชุบโครเมี่ยม) จํานวน 60 ตัว
จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 25 ตัว
จัดซื้อเกาอี้นวมโซฟาเขามุมรูปตัวแอล จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อ น และที่พักแขน
พนักพิงทรงต่ํา จํานวน 11 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อ นและที่พักแขน
พนักพิงทรงสูง จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน
4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 13,000บีทียู จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 36,000บีทียู จํานวน
3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 44,000บีทียู จํานวน
3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโตะ ประชุม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชุดโตะ หมูบูชา จํานวน 39 ชุด

ป 2 561
33,000.00
-

จายจริง
ป 2 562
33,000.00
11,250.00
18,900.00
-

ดาน/แผนงาน

649,000.00
649,000.00
13 ,000.00
-

28,000.00
35,000.00
45,100.00
22,000.00
916,500.00
769,000.00
97,000.00
50,500.00
2 2 ,500.00
-

ประมาณก าร
ป 2 563
120,000.00

ยอด ต าง(%)

ป 2 564

ป  2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,600.00
29,250.00
64,500.00
36,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,500.00
48,500.00
-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 3 ตู
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 6 ตู
จัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อโตะอเนกประสงคพับได จํานวน 30 ตัว
จัดซื้อเกาอี้นั่งพักคอย 4 ที่นั่ง จํานวน 10 ชุด
จัดซื้อแทนกลาวคํารายงาน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโทรศัพทแบบตั้งโตะ จํานวน 9 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 8 ชุด
จัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติพรอมสื่อมัลติมีเดียโฆษณา จอสัมผัส
Touch Screen จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อพัดลมโคจรชนิดติดผนัง จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อชั้นวางของชนิดเหล็ก จํานวน 10 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 1
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑก ารเก ษต ร (รวม)
จัดซื้อปมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

ป 2 561
99,500.00
44,000.00
250,000.00
-

จายจริง
ป 2 562
115,560.00
2,500.00
16,500.00
12,300.00
8,370.00
18,000.00
319,876.50

ดาน/แผนงาน

500,000.00
105,900.00
86,200.00
19,700.00
2 06,2 00.00
-

22,500.00
1,2 3 4,113 .00
492,628.00
244,495.00
4,990.00
492,000.00
13 ,3 00.00
13,300.00
2 5,000.00
25,000.00
1,3 2 7 ,490.00
44,000.00

ประมาณก าร
ป 2 563

ป 2 564
-

53 5,615.00
461,215.00
74,400.00
40,590.00
13,600.00
26,990.00
168,100.00
22,000.00

14,000
14,000
94,500
94,500
197 ,2 00
102,000
-

ยอด ต าง(%)

ป  2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อปมน้ําแบบหอยโขง จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑก อสราง (รวม)
จัดซื้อเครื่องเติมลมยาง จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสีย งหองประชุม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จํานวน 30 เครื่อง
ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดชั้น B อาคาร 5 จํานวน 1 ระบบ
ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด บริเวณลานจอดรถชั้น B1 อาคาร
5 สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาล จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อและติดตั้งชุด ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสีย งระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลอ งวงจรปด หองงานบัตรฯ และงานทะเบียนฯ จํานวน 1
จัดซื้อหมอแปลงไฟฟาพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อกลอ งถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อกลอ งถายภาพและบันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดีย โปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเสีย งและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อและติดตั้งผามานชนิดรางดึง จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
1 เครื่อง

ป 2 561
8,500.00
4,500.00
899,7 47 .17
399,747.17
-

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

-

-

ประมาณก าร
ป 2 563

ป 2 564
-

58,000.00

29,000.00
53,000.00
32,000.00
5,600.00
5,800.00
-

21,000.00
49,000.00
7,500.00
17,000.00

22,000.00
5,000.00
11,600.00
-

18,000.00

9,000.00

9,000.00

-

7,900.00
-

ยอด ต าง(%)

-

ป  2565

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000
5,000
23,200
15,000
30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,200.00
22,000.00

2,600.00
33,000.00

24,000.00

-

7,600.00

11,400.00

7,600.00

-

-

-

-

-

-

-

700.00

-
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 3 ชุด
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ ชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 9
จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง หมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย
จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอ งตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 1 ชุด

ป 2 561
30,000.00

จายจริง
ป 2 562
60,000.00

ดาน/แผนงาน

-

1,000,000.00

ป 2 561

114,447 .49
89,661.49
89,661.49
-

2 ,559,505.00
2 ,559,505.00
450,000.00

ประมาณก าร
ป 2 563

ยอด ต าง(%)

ป 2 564
-

-

-

-

-

-

-

-

450,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,600.00
-

-

500,000.00
215,300.00
499,416.00
47,599.00
368,000.00
150,285.00

2 4,7 86.00
-

198,905.00
130,000.00
-

99,600.00
-

450,000
450,000

45,082 ,880.3 7
2 2 ,046,597 .50
2 2 ,046,597 .50
11,334,903.50
414,400.00

99,600.00
3 7 ,458,93 5.09
19,82 6,550.00
19,82 6,550.00
10,928,485.00
296,905.00

44,7 17 ,800
2 5,002 ,400
2 5,002 ,400
13,352,600
343,200

24,786.00
40,856,3 2 9.3 1
2 1,2 07 ,487 .90
2 1,2 07 ,487 .90
11,303,724.00
500,667.90

ป  2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-27.03 %

35,2 02,600

-24.2 8%

20,1 17,600

-24.2 8%

20,1 17,600

-27.13%

10,503,400

-410.71%

67,200
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จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
จํานวน 94 เครื่อง
จัดซื้อชุดอุปกรณระบบคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารขอมูลเพื่อ
บริการประชาชนดานงานทะเบียนและงานบัตรประจําตัวประชาชน
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ
โครงการปรับปรุงประตูสํานักงานและประตูหองประชุม 2 สํานัก
โครงการปรับปรุงอาคารชั้นเดียวหลังหอสงน้ําเปนโรงเก็บของ
สํานักงานแขวงนครพิงค
โครงการปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงานแขวงนครพิงค
โครงการกอสรางโรงจอดรถในสํานักงานแขวงศรีวิชัย
โครงการปรับปรุงหองน้ําชั้น 2 และ 3 อาคาร 6
โครงการปรับปรุงหองทํางานฝายการเจาหนาที่ อาคาร 5 ชั้น 2
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเม็งราย
โครงการติดตั้งระบบพนหมอกไอน้ําเพื่อลดหมอกควันและฝุน
ละอองภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการตอเติมทางเดินเขา-ออก อาคาร 5
โครงการกอสรางโรงจอดรถในสํานักงานแขวงนครพิงค
คาปรับปรุงที่ด ิน และสิ่งก อสราง
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําพรอมปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม (ดานหลังอาคาร 1)
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 สํานักการสาธารณสุข
โครงการปรับปรุงพื้นหองทํางาน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
งานวางแผนสถิต ิและวิชาก าร (รวม)
งบบุค ลากร (รวม)
เงินเด ือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

จายจริง
ป 2 562
64,390.00

ดาน/แผนงาน

ป 2 563
94,600.00
787,980.00
7,232,323.00
486,257.00
16,3 04,885.09
1,2 40,890.00
1,070,040.00
72,000.00
98,850.00
10,051,168.09
7,348,783.49
1,590,204.25

ป 2 564
103,200
918,900
9,672,600
611,900
18,3 16,2 00
2 ,461,500
5,000
2,215,000
132,000
109,500
10,051,600
6,928,000
2,443,600

111,337.00
3,500.00

190,475.05
-

200,000
50,000

71,232.00

100,000

88,656.00
126,540.00
117,057.00

90,000
150,000
110,000

86,091.00
129,318.00
105,927.00

ประมาณก าร
ยอด ต าง(%)

ป  2565

0.00%

103,200

-41.85%

647,800

-16.66%

8,291,400

-21.26%

504,600

-21.98%

15,01 6,000

-10.93 %

2,2 19,000

0.00%

5,000

-2.55%
-

2,160,000
-

-102.78%

54,000

-28.55%

7,81 9,000

-10.78%

6,254,000

-

-

-56.14%

1,565,000

-185.71%

70,000
50,000

-100.00%
-42.86%

25,000
70,000

-28.57%

70,000

-50.00%

100,000

-10.00%

100,000
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ป 2 561
เงินประจําตําแหนง
119,126.00
คาจางลูกจางประจํา
776,340.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
7,943,746.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
563,884.00
งบด ําเนิน งาน (รวม)
18,47 1,541.41
คาตอบแทน (รวม)
1,7 00,3 10.00
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น
คาเบี้ยประชุม
15,300.00
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1,496,010.00
คาเชาบาน
84,500.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
104,500.00
คาใชสอย (รวม)
10,3 53 ,084.84
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
7,789,280.28
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
2,056,308.86
งบรายจายอื่นๆ
คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
163,557.66
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
โครงการสงเสริมความสัมพันธเมืองในตางประเทศที่มีความตกลง
กับเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
30,690.00
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและ
แกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป
87,223.00
โครงการจัดทําแผนชุมชน
143,306.80
โครงการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ
95,962.00
เทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
ป 2 562
103,900.00
818,160.00
8,754,053.00
621,181.00
2 1,666,2 09.7 0
2 ,087 ,590.00
1,879,220.00
79,520.00
128,850.00
12 ,83 0,690.54
9,277,907.18
2,658,449.60

ดาน/แผนงาน

ประมาณก าร
ป 2 563
42,587.00

ป 2 564
42,000

4,756.40
46,741.00

5,482.00
49,916.00

14,091.20
37,839.00

10,000
50,000

-

96,225.00

-

-

204,725.00
-

-

200,000
13,000

12,400.00

12,400.00

3,200.00

31,360.00
31,360.00

29,840.00
29,600.00

5,420.00
-

19,300
19,300

15,820.00
192,240.00
-

12,500.00
187,780.00
-

61,525.00
172,920.00
-

50,000
40,000
200,000
-

864,596.00

1,189,928.60

325,088.00

-

700,000

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-20.00%

35,000

0.00%

10,000

-42.86%

35,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83.33%
-

300,000
-

-100.00%

100,000

100.00%

193,000

100.00%

100,000

100.00%

222,500

100.00%

14,000

100.00%

70,500

-

-
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โครงการเผยแพรสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ใชจายตามงบประมาณ
รายจายประจําป
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป
โครงการจัดประชุมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ย นแปลงแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป
โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการอบรมตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และแกไขเพิ่มเติม
โครงการสัมมนาวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาล
ปกครอง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
โครงการอบรมใหความรูปลุกจิตสํานึกตอตานการทุจริต
โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติขอมูล ขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
โครงการอบรมการจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
โครงการแถลงขาวสื่อมวลชน
โครงการควบคุมภายในเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยวอยางปลอดภัย
โครงการอบรม/สัมมนาการอนุรักษและพัฒนาเมือง
โครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาเมือง
โครงการอบรมการอนุรักษและการพัฒนาเมืองเกา
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นแนวทางการสงเสริมการ
เดินในเขตเมืองเชีย งใหม
โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม
โครงการบริหารเครือขายพิพิธภัณฑกลางเวียงเชีย งใหม

ป 2 561
40,340.00

จายจริง
ป 2 562
41,262.00

ดาน/แผนงาน

ประมาณก าร
ป 2 563
333,574.00

ป 2 564
400,000

507,495.70

894,333.76

1,112,180.35

680,000

3 ,906,13 6.00
1,184,163.00
940,263.00
309,080.00
174,176.00
24,110.00
5,500.00
439,720.00
25,500.00
791,024.00
12,600.00
2 ,512 ,010.57
1,908,517.55
351,251.22
252,241.80
1,17 7 ,3 00.00
1,17 7 ,3 00.00
153 ,000.00
-

3 ,47 3 ,951.66
1,177,606.70
217,316.00
306,332.00
173,596.36
5,591.00
4,407.30
619,226.00
32,485.00
86,700.00
842,691.30
8,000.00
3 ,2 7 3 ,97 7 .50
2,696,510.39
338,065.31
239,401.80
1,3 7 0,07 3 .17
1,3 10,2 94.00
40,000.00
-

2 ,485,402 .01
898,756.60
234,291.00
253,778.00
121,348.00
44,350.00
2,048.71
52,315.00
42,320.00
836,194.70
2 ,52 7 ,42 4.99
1,918,020.94
336,432.10
272,971.95
1,3 2 7 ,500.00
1,3 2 7 ,500.00
2 12 ,500.00
10,500.00

ยอด ต าง(%)

ป  2565
-

-

-

-

-45.64%
2 ,63 3 ,100
-28.29%
923,700
-77.00%
177,000
-38.98%
190,400
-126.67%
136,000
-13.64%
100,000
0.00%
1,000
-100.00%
4,000
-183.33%
170,000
-118.18%
24,000
-7900.
00%
80,000
-31.20%
820,000
0.00%
1,000
-200.00%
3,000
-200.00%
3,000
0.00%
3 ,17 0,000
0.00%
2,500,000
0.00%
370,000
0.00%
300,000
1,3 99,2 00 #########
944,500 -1268.84%
454,500
-

1,808,000
720,000
100,000
137,000
60,000
88,000
1,000
2,000
60,000
11,000
1,000
625,000
1,000
1,000
1,000
3,1 70,000
2,500,000
370,000
300,000
69,000
69,000
-
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โครงการรณรงคเพื่อการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
และอนุรักษเมืองประวัติศาสตรเชียงใหม
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุสํารวจ
วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 ตัว

ป 2 561
295,956.00

จายจริง
ป 2 562
362,618.00

ดาน/แผนงาน

15,000.00
19,800.00
99,600.00
6,000.00
12,600.00
858,000.00
814,000.00
44,000.00
10,000.00
10,000.00
69,900.00

ประมาณก าร

31,000.00
9,000.00
57 5,000.00
575,000.00
113 ,7 00.00

ป 2 563
11,000.00
5,000.00
25,000.00
17,000.00
17,000.00
16,500.00
100,000.00
10,500.00
-

ยอด ต าง(%)

ป 2 564

ป  2565

18,000
22,000
17,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

262,500
120,000
15,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อชั้นวางของแบบ 4 ชั้นวางเปนโลหะ จํานวน 3 อัน
จัดซื้อชั้นวางของเหล็ก จํานวน 2 หลัง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนแบบติดผนัง ขนาด 12,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จํานวน 7 เครื่อง
เครื่อง
จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายครั้งละ 10 แผน จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกพรอมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักแบบมีลอเลื่อ น จํานวน 4 ตู
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 20 ตู
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีพนักพิง มีที่พักแขนและลอเลื่อ นพนัก
พิงทรงสูง จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องขยายเสีย งแบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)

ป 2 561

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
69,900.00
86,400.00
22,000.00
21,000.00
7,900.00
14,000.00
-

ประมาณก าร
ป 2 563

45,000.00
49,850.00
18,850.00
3 90,000.00
390,000.00
191,594.00
42,454.00
50,140.00
15,000.00
84,000.00

ยอด ต าง(%)

ป 2 564

1,115,000.00
350,000.00
110,000.00
-

-

490,000 -610.1 4%
100.00%
198,000
-

-

2,500.00
-

ป  2565

30,000
22,000

100.00%
-

69,000
22,000
22,000
-

100.00%

22,500

100.00%

2,500

-

-

-

-

-

-

568,500.00

-

-

-

84,000.00

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลอ งถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พรอมเลนสซูม จํานวน 1
จัดซื้ออากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อกลอ งวีดีโอระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตรหรือก ารแพ ทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (AED) จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล (นอกเกณฑ
มาตรฐานครุภัณฑ ) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง หมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12 เครื่อง
จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 2
(ขนาด 42U) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้ออุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External
Storage) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่
2จํานวน4เครื่อง

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561

ประมาณก าร
ป 2 563

59,7 7 9.17
59,7 7 9.17
59,779.17
3 0,498,908.03 3 1,2 18,07 6.3 3
2 1,118,02 6.7 1 19,584,42 7 .00
2 1,118,02 6.7 1 19,584,42 7 .00
13,744,075.00
13,077,064.00
212,639.87
174,220.00
273,000.00
264,000.00
542,460.00
523,100.00
5,678,506.84
4,970,205.00
667,345.00
575,838.00
8,896,911.3 2 10,3 7 5,999.3 3
3 ,3 04,884.00
3 ,3 01,150.00
789,700.00
1,885,700.00
1,753,600.00
825,300.00
183,434.00
294,000.00
410,450.00
463,850.00
3 ,852 ,2 14.2 7
5,411,02 7 .93
1,194,821.55
5,135,582.12
-

ป 2 564
240,000
454,7 00
454,7 00
454,700
3 4,07 7 ,500
2 6,084,900
2 6,084,900
16,293,200
180,000
288,000
612,600
7,902,300
808,800
7 ,962 ,600
2 ,941,3 00
500,000
1,638,000
312,000
491,300
2 ,663 ,000
2,313,000
-

ยอด ต าง(%)

ป  2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.97 %

48,659,000

6.05%

27,7 63,500

6.05%

27,7 63,500

16.60%

19,536,800

16.97%

216,800

5.88%

306,000

4.68%

642,700

-22.59%

6,446,200

-31.51%

615,000

61.89%

20,895,500

-5.1 6%

2,7 97,000

0.00%

500,000

-13.51%

1,443,000

-

-

21.21%

396,000

-240.71%

144,200

100.00%

313,800

84.2 8%

16,944,500

7.78%

2,508,000

-

-
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จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ(L3 Switch) ขนาด 24 ชอง จํานวน
จัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 1 ชุด
21,500.00
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
อาคารตางๆ
โครงการปรับปรุงหองทํางานของฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โครงการปรับปรุงหองทํางานกองวิชาการและแผนงาน
งานบริหารงานค ลัง (รวม)
2 8,3 90,586.7 8
งบบุค ลากร (รวม)
2 1,57 3 ,3 69.7 8
เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)
2 1,57 3 ,3 69.7 8
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
13,345,294.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
218,200.00
เงินประจําตําแหนง
288,000.00
คาจางลูกจางประจํา
1,036,680.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
5,980,111.12
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
705,084.66
งบด ําเนิน งาน (รวม)
6,549,617 .00
คาตอบแทน (รวม)
2 ,93 3 ,2 3 0.00
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1,921,900.00
คาเบี้ยประชุม
438,400.00
คาเชาบาน
147,300.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
425,630.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ
คาใชสอย (รวม)
1,916,415.7 5
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
1,287,034.15
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
-

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

232,308.05
397,073.55
1,699,97 1.2 5
1,235,654.25
10,360.00
28,270.00
88,500.00
337,187.00
2 67 ,600.00
2 67 ,600.00
2 1,7 00.00
13,000.00
3,000.00
5,700.00
-

ประมาณก าร
ป 2 563
173,464.00

ป 2 564
250,000

243,700.00
2,332,925.00
80,767.72

173,464.00
-

250,000
100,000

1,7 3 9,813 .05
1,275,839.05
13,684.00
25,615.00
27,856.00
396,819.00
483 ,97 0.00
483 ,97 0.00
87 ,7 7 0.00
35,700.00
-

1,663 ,82 1.40
1,118,810.00
6,310.00
19,632.00
38,299.40
480,770.00
1,2 57 ,650.00
1,2 57 ,650.00
3 15,3 00.00
-

17,800.00
5,970.00
10,500.00

101,981.81

8,500.00

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-66.67%

150,000

-150.00%

100,000

100.00%

50,000

-

-

99.30%

14,286,500

2 ,3 58,3 00 -104.3 6%
-126.18%
1,705,400
-100.00%
20,000
-100.00%
30,000
-100.00%
50,000
-57.97%
552,900
3 0,000
3 0,000
-

1,1 54,000
754,000
10,000
15,000
25,000
350,000
-

250,000.00
46,000.00

-

-

-

-

-

10,800.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่นๆ
คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
โครงการสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีฯ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุคอมพิวเตอร
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบหุมดวนหนัง แบบมีลอเลื่อ นและที่พักแขน
พนักพิงทรงต่ํา จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 13,000บีทียู จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 12 หลัก จํานวน 3 เครื่อง

ป 2 561
232,308.05

จายจริง
ป 2 562
2,576,625.00

ดาน/แผนงาน

54,000.00
54,000.00
3 5,000.00
35,000.00
156,900.00
58,000.00
60,000.00
7,100.00
8,600.00
23,200.00
-

ประมาณก าร
ป 2 563
656,400.00
656,400.00
4,3 50.00
4,350.00
2 81,600.00
60,000.00

ยอด ต าง(%)

ป 2 564
3 0,000
30,000
-

ป  2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127,000.00
-

136,000.00
22,000.00
14,000.00

-

-

-

-

-

31,800.00
29,100.00
17,500.00

11,600.00
20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงค จํานวน 20 ตัว
จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิง 20 ตัว
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 125 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อกลอ งถายภาพและบันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
ครุภัณ ฑสํารวจ (รวม)
จัดซอลอวัดระยะ จํานวน 1 อัน
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางดวยแสงเลเซอรแบบมือถือ จํานวน 1
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 8 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 6
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง
จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับ A3 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 2เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 8 เครื่อง

ป 2 561

จายจริง
ป 2 562
17,800.00
40,800.00
40,800.00
3 55,400.00
150,000.00
-

ดาน/แผนงาน

ป 2 561

ประมาณก าร

-

-

-

-

-

-

ป 2 563
18,000.00

ยอด ต าง(%)

ป 2 564

ป  2565

-

-

-

-

-

100.00%

822,500

100.00%

73 0,500

100.00%

73 0,500

100.00%

730,500

100.00%

92,000

100.00%

61,000

100.00%

30,000

-

-

100.00%

15,000

100.00%

15,000

100.00%

1,000

100.00%

60,000

100.00%

31,000

100.00%

1,000

-

-

-

-
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จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (รวม)
งบบุค ลากร (รวม)
เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่นๆ
โครงการควบคุมภายในเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน
2 . แผนงานรัก ษาความสงบภายใน (รวม)

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562

ป 2 563

ป 2 564

107 ,102 ,047 .93

86,97 8,986.80

3 9,513 ,597 .94

งานเทศก ิจ (รวม)

9,606,588.10

9,93 3 ,3 3 0.65

9,184,167 .10

งบบุค ลากร (รวม)

7 ,867 ,606.00

8,2 88,87 6.00

7 ,867 ,606.00

8,2 88,87 6.00

เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

91,62 8,100

-67 .10%

54,83 3 ,2 00

7 ,692 ,13 0.00

11,7 94,100
10,412 ,2 00

-7 .15%
-5.47 %

11,007 ,100
9,87 2 ,500

7 ,692 ,13 0.00

10,412 ,2 00

-5.47 %

9,87 2 ,500

1,489,130.00

1,875,960.00

1,867,350.00

3,284,100

-1.28%

3,242,600

11,880.00

16,030.00

20,020.00

21,900

0.00%

21,900

คาตอบแทนพนักงานจาง

5,756,626.00

5,798,500.00

5,292,022.00

6,582,400

-6.74%

6,166,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบด ําเนิน งาน (รวม)

609,970.00

598,386.00

512,738.00

523,800

-18.69%

441,300

เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

1,3 2 6,954.65

1,2 16,43 7 .10

1,3 15,900

-15.98%

1,13 4,600

82 2 ,957 .00

819,855.00

7 3 0,505.00

87 5,900

6.68%

93 8,600

769,920.00

759,920.00

650,920.00

800,000

0.00%

800,000

คาเชาบาน

42,000.00

51,000.00

69,000.00

60,000

37.50%

96,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

11,037.00

8,935.00

10,585.00

15,900

62.68%

42,600

2 18,3 7 7 .10

2 2 0,000

-3 40.00%

50,000

6,700.00

20,000

0.00%

20,000

คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ
โครงการอบรมการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

12 6,7 7 9.10
148.00
-

12 4,045.65
4,500.00
-

-

-

-

-

62,245.00

56,345.00

34,548.00

80,000

-166.67%

12,320.00

17,845.00

11,880.00

30,000

-

49,925.00

38,500.00

22,668.00

50,000

-66.67%

64,386.10

63,200.65

177,129.10

120,000

-

-

คาวัสดุ (รวม)

419,046.00

3 83 ,054.00

2 67 ,555.00

2 2 0,000

-50.68%

146,000

วัสดุสํานักงาน

129,885.00

207,650.00

101,688.00

60,000

0.00%

60,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

10,000.00

7,500.00

9,895.00

10,000

-400.00%

2,000

วัสดุงานบานงานครัว

9,545.00

14,923.00

29,982.00

30,000

-50.00%

20,000

โครงการจัดระเบียบการคาในที่สาธารณะ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

30,000
30,000
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1,3 68,7 82 .10

ดาน/แผนงาน
วัสดุกอสราง

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562
-

ป 2 563
-

ป 2 564
-

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

10,000

-400.00%

2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

14,750.00

43,236.00

16,550.00

40,000

-100.00%

20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

204,866.00

9,745.00

9,900.00

10,000

-400.00%

2,000

50,000.00

100,000.00

99,540.00

60,000

-50.00%

40,000

3 7 0,2 00.00

3 17 ,500.00

2 7 5,600.00

66,000

-

-

3 7 0,2 00.00

3 17 ,500.00

2 7 5,600.00

66,000

-

-

116,2 00.00

141,100.00

194,600.00

66,000

-

-

-

11,500.00

-

-

-

-

-

-

วัสดุคอมพิวเตอร
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อพัดลมเพดาน จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6 ตัว

-

-

-

55,800

5,200.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว

4,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 5 ตัว

5,000.00

-

-

-

-

-

12,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงที่พักแขนลอเลื่อน ปรับสูง-ต่ําได จํานวน 5 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน มีพนักพิง ที่พักแขน ลอเลื่อนปรับสูง-ต่ําได จํานวน 6 ตัว

-

-

จัดซื้อตูลอ คเกอร 6 บาน จํานวน 10 ตู

-

-

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด24,000บีทียู จํานวน 4 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจัก รยานยนต 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซอเครื่องรับ-สงวิทยุ ชนิดติดรถยนต จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อกลอ งโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ระบบ
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)

90,000.00

129,600.00

10,200

65,000.00
129,600.00

-

-

-

-

-

-

-

81,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2 04,000.00

7 2 ,000.00

-

-

-

-

-

72,000.00

72,000.00

81,000.00
-

132,000.00

-

-

-

-

-

50,000.00

104,400.00

-

-

-

-
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จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 1 ตัว

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อไฟแวบติดตั้งบนรถยนต จํานวน 2 ชุด

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562

ป 2 564

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

-

-

-

-

-

54,400.00

-

-

-

-

งานปองกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย (รวม)

97 ,495,459.83

7 7 ,045,656.15

3 0,3 2 9,43 0.84

7 9,83 4,000

-2 14.47 %

2 5,3 86,600

งบบุค ลากร (รวม)

2 3 ,63 6,111.00

2 3 ,153 ,909.00

2 0,02 8,83 3 .00

2 6,07 6,100

-8.7 3 %

2 3 ,982 ,100

2 3 ,63 6,111.00

2 3 ,153 ,909.00

2 0,02 8,83 3 .00

2 6,07 6,100

-8.7 3 %

2 3 ,982 ,100

8,865,300.00

9,111,397.00

7,919,574.00

11,030,600

-10.35%

9,995,700

15,546.00

20,593.00

16,200

4.14%

16,900

1,262,160.00

1,213,920.00

739,420.00

862,700

-195.04%

292,400

คาตอบแทนพนักงานจาง

12,420,556.00

11,931,813.00

10,671,755.00

13,323,500

-3.73%

12,844,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบด ําเนิน งาน (รวม)

1,088,095.00

881,233.00

677,491.00

843,100

-1.21%

833,000

4,193 ,848.83

5,02 3 ,442 .68

7 ,858,597 .84

2 ,659,400

-89.3 5%

1,404,500

3 99,3 00.00

7 69,43 0.00

53 4,3 10.00

804,400

-7 .3 2 %

7 49,500

249,660.00

594,840.00

359,520.00

450,000

0.00%

450,000

เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
คาจางลูกจางประจํา

คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ
โครงการฝกอบรมและสาธิตการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝกอบรมสัมมนาและสงเสริมสมรรถภาพของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

-

-

-

-

-

-

-

149,640.00

174,590.00

174,790.00

354,400

-18.33%

299,500

1,157 ,7 41.2 0

1,191,7 83 .60

1,189,917 .00

1,2 00,000

-1100.00%

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94,410.00

92,790.00

93,500.00

100,000

0.00%

100,000

45,000.00

49,950.00

49,820.00

50,000

0.00%

50,000

49,410.00

42,840.00

43,680.00

50,000

0.00%

50,000

1,063,331.20

1,098,993.60

1,096,417.00

1,100,000

-

-
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50,000.00

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง

50,000.00

ป 2 563

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562

ป 2 564

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

6,02 1,982 .7 5

53 5,000

-2 2 .99%

43 5,000

33,601.15

33,102.80

34,998.10

35,000

0.00%

35,000

4,975.00

4,995.00

4,995.00

5,000

0.00%

5,000

1,011,852.00

14,982.00

14,962.00

15,000

0.00%

15,000

4,930.00

4,980.00

4,950.00

5,000

0.00%

5,000

198,814.22

199,030.00

409,604.65

200,000

-33.33%

150,000

49,650.00

599,450.00

527,875.00

50,000

0.00%

50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

4,979.00

4,990.00

4,983.00

5,000

0.00%

5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

5,000.00

4,900.00

204,860.00

5,000

0.00%

5,000

วัสดุคอมพิวเตอร

14,980.00

14,960.00

14,930.00

15,000

0.00%

15,000

1,196,000.00

2,047,976.70

4,799,825.00

200,000

-33.33%

150,000

คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)

112 ,02 6.2 6

13 2 ,862 .58

112 ,3 88.09

12 0,000

0.00%

12 0,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

98,074.77

119,240.43

99,403.29

100,000

0.00%

100,000

13,951.49

13,622.15

12,984.80

20,000

0.00%

20,000

วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุเครื่องดับเพลิง

คาบริการโทรศัพท
งบลงทุน (รวม)

69,665,500.00

48,868,3 04.47

2 ,442 ,000.00

51,098,500

-

-

69,665,500.00

47 ,2 3 7 ,2 00.00

2 ,442 ,000.00

51,098,500

-

-

2 42 ,000.00

-

-

-

-

-

60,000.00

-

-

-

-

-

120,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 2 ชุด

12,000.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครี่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

50,000.00

-

-

-

-

-

คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 50 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 200 ตัว

ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)

-

1,3 83 ,000.00

1,442 ,000.00

17 ,968,500

-

-

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน

-

810,000.00

867,000.00

-

-

-

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

-

573,000.00

575,000.00

-

-

-

จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 2 คัน

-

-

-

12,000,000

-

-

จัดซื้อเรือทองแบน พรอมอุปกรณกูภัย จํานวน 3 ลํา

-

-

-

5,968,500

-

-
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2 ,92 9,3 66.50

คาวัสดุ (รวม)

2 ,52 4,7 81.3 7

ป 2 563

ดาน/แผนงาน
ครุภัณ ฑก ารเก ษต ร (รวม)
จัดซื้อปมแช (ไดโว) จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑก อสราง (รวม)
จัดซื้อปมลมอัดอากาศ จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑเครื่องดับ เพ ลิง (รวม)
จัดซื้อเบาะลม จํานวน 1 ชุด

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562

ป 2 563

ป 2 564

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

82 3 ,500.00

43 ,500.00

-

-

-

-

43,500.00

43,500.00

-

-

-

-

780,000.00

-

-

-

-

-

60,000.00

60,000.00

-

-

-

-

60,000.00

60,000.00

-

-

-

-

68,540,000.00

3 4,7 00,000.00

3 10,000.00

3 3 ,13 0,000

-

-

-

2,980,000.00

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อรถยนตกูภัย จํานวน 1 คัน

14,910,000.00

-

-

15,000,000

จัดซื้อรถยนตดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงจํานวน 2 คัน

34,690,000.00

-

-

-

-

-

12,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องชวยหายใจ แบบอัดอากาศ จํานวน 10 ชุด

-

450,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อถังอากาศเครื่องชวยหายใจ จํานวน 30 ชุด
จัดซื้อรถยนตดับเพลิงอเนกประสงคพรอมชุดยานยนตดับเพลิงฉีด หมอกน้ํา/
โฟม ดวยระบบควบคุมระยะไกล จํานวน 1 คัน

-

500,000.00

-

-

-

-

-

25,780,000.00

-

-

-

-

จัดซอรถยนตดับเพลิงอาคาร จํานวน 1 คัน

-

-

-

จัดซื้อชุดปองกันสารเคมี จํานวน 1 ชุด

-

-

-

จัดซื้อชุดปองกันสารเคมี จํานวน 4 ชุด

-

จัดซื้อชุดไฟเดรส จํานวน 30 ชุด
จัดซื้อกลอ งตรวจจับรังสีฯ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลอ งตรวจจับรังสีความรอน จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมระบายควัน

4,500,000.00
890,000.00
-

490,000.00
4,500,000.00

-

8,500,000
-

-

2,600,000

-

-

-

4,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,550,000.00

750,000

1,780,000

310,000.00

-

-

-

ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 10 เครื่อง

-

-

3 00,000.00

-

-

-

-

-

120,000.00

-

-

-

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต จํานวน 2
เครื่อง

-

-

60,000.00

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องชวยหายใจ แบบอัดอากาศ จํานวน 5 ชุด

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562

ป 2 563

ป 2 564

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 5
เครื่อง

-

-

120,000.00

-

-

-

ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตรหรือก ารแพ ทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

-

7 80,000.00

3 90,000.00

-

-

-

-

-

390,000.00

-

-

-

จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา แบบอัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง

-

780,000.00

-

-

-

-

คาบํารุงรัก ษาและปรับป รุงครุภัณ ฑ (รายจายเพ ื่อซอมแซมบํารุงรัก ษา
โค รงสรางของครุภัณ ฑขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปก ติ
หรือคาซอมกลาง)

-

10,2 7 0,7 00.00

-

-

-

-

-

1,63 1,104.47

-

-

-

-

863,691.47

-

-

-

-

โครงการดับเพลิงหนวยบานเดน

460,937.00

-

-

-

-

โครงการดับเพลิงหนวยชางเผือก

306,476.00

-

-

-

-

คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิงหนวยเทศบาล

-

-

-

100.00%

18,43 9,500
18,43 9,500

-

-

-

-

100.00%

90,000

-

-

-

100.00%

90,000

-

-

-

100.00%

15,47 2 ,000

-

-

-

100.00%

15,472,000

-

-

-

-

-

-

(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

1,898,500

วัสดุสํานักงาน

-

-

-

-

100.00%

53,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

-

-

-

-

100.00%

150,000

วัสดุงานบานงานครัว

-

-

-

-

100.00%

7,000

คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ

วัสด ุ (รวม)

-

-

100.00%

-

งบด ําเนิน งาน (รวม)

-

-

-
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งานจราจร (รวม)

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 561

ประมาณก าร

ป 2 562

ป 2 563

ป 2 564

ยอด ตาง(% )

ป 2 565

วัสดุกอสราง

-

-

-

-

100.00%

1,200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

-

-

-

-

100.00%

30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

-

-

-

-

100.00%

500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย

-

-

-

-

100.00%

8,000

-

-

-

-

100.00%

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร

-

-

-

-

100.00%

30,000

วัสดุจราจร

-

-

-

-

100.00%

400,000

-

-

-

-

100.00%

97 9,000

คาไฟฟา

-

-

-

-

100.00%

900,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

-

-

-

-

100.00%

25,000

คาบริการโทรศัพท

-

-

-

-

100.00%

54,000

คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
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ด าน /แผ น งาน

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

ป  2563

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ด าน บ ริก ารชุม ชน และสังค ม (รวม)

853, 628,455.7 2

925,890,595.38

737,985,349.68

768,2 42,7 00

1. แผ น งาน ก ารศ ึก ษา (รวม)

ป  2565

-12.2 1%

684,649,570

256,3 64,900

1.3 5%

259,884,7 00

268,067 ,2 57.7 1

282,554,473.00

255,004,67 5.7 8

งาน บ ริห ารท ั่วไป เก ี่ยวก ับ ก ารศ ึก ษา (รวม)

24,57 8,664.93

23,987 ,660.57

21,499,114.40

งบ บ ุค ลาก ร (รวม)

19,63 0,998.00

20,588,7 84.00

18,859,92 2.00

27,3 11,400
25,047 ,400

-14.2 5%
-10.47 %

23,905,700
22,67 4,400

19,63 0,998.00

20,588,7 84.00

18,859,92 2.00

25,047 ,400

-10.47 %

22,67 4,400

8,493,225.00

9,003,208.00

8,517,190.00

12,648,500

-14.17%

11,078,500

236,419.00

339,808.00

302,937.00

359,700

-8.90%

330,300

เงิน เด ือน (ฝ ายประจํา ) (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่ม ตา ง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง

289,612.00

276,000.00

242,000.00

306,000

-6.25%

288,000

คา จางลูกจางประจํา

1,238,520.00

1,300,860.00

1,237,700.00

1,179,200

-68.17%

701,200

11,594.00

24,600

38.04%

39,700

8,149,091.00

10,041,900

-2.59%

9,788,300

เงินเพิ่ม ตา ง ๆ ของลูกจางประจํา
คา ตอบแทนพนักงานจาง

ค าต อบ แท น (รวม)
คา เชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุต รขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
ค าใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดม าซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับ รองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัต ิราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
คา ใชจายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักร
คา ลงทะเบียนในการฝกอบรม
โครงการพัฒนาบุค ลากรดานการศึกษา
(4) คา บํารุง รักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง รักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
ค าวัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน

473,834.00

9,204,329.00

399,410.00

487,500

-8.72%

448,400

3,07 3,2 86.93

2,445,476.57

2,63 9,1 92.40

2,1 27,1 00

-72.7 5%

1,2 31,3 00

22 4,47 2.00

206,150.00

304,550.00

306,000

-45.58%

21 0,2 00

137,122.00

117,500.00

203,400.00

144,000

-9.09%

132,000

87,350.00
2,62 0,2 70.93
444,560.00
-

464,579.00

88,650.00
1,97 4,597 .3 7
446,490.00
-

101,150.00

162,000

-107.16%

78,200

1,983 ,7 24.00

1,51 1,1 00

-112.50%

71 1,1 00

445,920.00

456,100

0.00%

-

-

-

456,100
-

678,263.78

351,267.30

285,856.50

355,000

-39.22%

255,000

678,263.78

335,867.30

285,856.50

330,000

-65.00%

200,000

100.00%

30,000
25,000

-

15,400.00

-

25,000

0.00%

1,497,447.15

1,176,840.07

1,251,947.50

700,000

-

22 8,544.00

264,729.2 0

350,918.40

31 0,000

0.00%

31 0,000

164,019.00

208,730.20

180,823.40

200,000

0.00%

200,000

-
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เงินเพิ่ม ตา ง ๆ ของพนักงานจาง
งบ ด ําเน ิน งาน (รวม)

8,899,388.00

ด าน /แผ น งาน
วัสดุงานบา นงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุคอมพิวเตอร
งบ ลงท ุน (รวม)
ค าค รุภ ัณ ฑ (รวม)
ค รุภ ัณ ฑสําน ัก งาน (รวม)
จัดซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 2 ตู

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

9,930.00

ป  2563

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

19,810.00

9,967.00

20,000

0.00%

20,000

34,000.00

3,745.00

118,878.00

50,000

0.00%

50,000

20,595.00

32,444.00

41,250.00

40,000

0.00%

40,000

1,87 4,3 80.00

953,400.00

-

13 6,900

-

-

1,87 4,3 80.00

953,400.00

-

136,900.00

-

-

30,600

-

-

-

-

11,3 80.00

-

-

11,380.00

-

-

-

-

-

-

10,800

-

-

จัดซอตูเ หล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 1 ตู

-

-

-

6,000

-

-

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก พรอมกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

-

-

-

9,300

-

-

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

-

-

-

4,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑยาน พาห น ะและขน สง (รวม)
จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับ เบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

1,863 ,000.00
1,288,000.00
575,000.00

854,000.00
854,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑโฆษณาและเผ ยแพร (รวม)
จัดซื้อโทรทัศ น แอลอีดี (LED) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

-

-

-

25,3 00

-

-

-

-

-

25,300

-

-

ค รุภ ัณ ฑค อมพิวเต อรห รืออ ิเล็ก ท รอน ิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
2 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
3 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต ั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

-

99,400.00

-

81,000

-

-

-

44,000.00

-

-

-

-

-

-

30,000.00
7,900.00

-

66,000

-

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อตูแฟม 40 ชอง จํานวน 2 ตู

ด าน /แผ น งาน

จายจริง
ป  2561

ป  2562

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เลเซอรหรือชนิด LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง

-

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง

-

งาน ระด ับ ก อน วัยเรียนและป ระถมศ ึก ษา (รวม)

ป ระมาณ ก าร
ป  2563

10,000.00
7,500.00

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-

-

-

-

-

7,500

-

-

-

-

-

-

235,458,7 34.52
139,988,002 .00

242,3 52,641 .7 6
138,487 ,7 37.80

232,7 98,7 91.3 8
140,01 3,7 79.2 0

226,608,000
148,084,900

3.1 9%
3.2 9%

234,063 ,500
153,1 15,400

139,988,002 .00

138,487 ,7 37.80

140,01 3,7 79.2 0

148,084,900

3.2 9%

153,1 15,400

107,844,696.00

107,493,173.00

108,501,694.00

114,821,900

-2.25%

112,296,795

เงินเพิ่ม ตา ง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

12,643,383.00

12,102,222.80

12,088,104.80

13,002,000

20.02%

16,255,834

เงินประจําตําแหนง
คา จางลูกจางประจํา

13,751,426.00

13,363,478.00

13,809,718.00

14,388,000

22.05%

18,457,817

1,303,680.00

915,120.00

964,080.00

1,072,400

งบ บ ุค ลาก ร (รวม)
เงิน เด ือน (ฝ ายประจํา ) (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

เงินเพิ่ม ตา ง ๆ ของลูกจางประจํา

งบ ด ําเน ิน งาน (รวม)
ค าต อบ แท น (รวม)
คา ตอบแทนผูปฏิบัต ิราชการอันเปน ประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ค าใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดม าซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับ รองและพิธีการ

-

-

-

-4.90%

1,022,335

100.00%

30,240

3,946,055.00

4,112,831.00

4,174,690.00

4,430,300

5.53%

4,689,607

498,762.00

500,913.00

475,492.40

370,300

-2.08%

362,772

51,7 06,2 38.7 9

54,033,97 2.96

50,054,1 53.48

46,371,7 00

4.58%

48,599,700

108,050.00

182 ,800.00

12 6,650.00

297 ,600

-197.60%

100,000

108,050.00

182,800.00

126,650.00

297,600

-197.60%

100,000

37,91 5,83 3.85

33,2 20,63 8.53

30,650,000

4.67 %

32,1 52,3 00

717,815.85

556,082.53

570,000

0.00%

570,000

35,3 50,67 6.7 1
36,008.71
-

-

-

-

-

-

(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัต ิราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการจัดงานวัน ครู

35,314,668.00

37,198,018.00

32,664,556.00

63,544.00

107,259.00

โครงการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการรณรงค ปองกันยาเสพติด

118,800.00

119,775.00

100,000.00

99,963.00

-

100,000

-66.67%

60,000

โครงการสานสัมพัน ธวันปฐมวัย

100,000.00

83,750.00

-

100,000

-100.00%

50,000

70,000.00

70,000.00

70,000

-16.67%

60,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัย

30,080,000

4.76%

31,582,300

73,807.00

75,000

-25.00%

60,000

98,090.00

100,000

-

70,000.00

-
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คา ตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่ม ตา ง ๆ ของพนักงานจาง

-

ด าน /แผ น งาน
โครงการพัฒนาวิน ัยเชิงบวกในสถานศึกษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
โครงการบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด อยโอกาส
(4) คา บํารุง รักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง รักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
ค าวัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบา นงานครัว
คา อาหารเสริม (นม)
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
ค าสาธ ารณูป โภ ค (รวม)
คา น้ําประปา คาน้ํา บาดาล
คา บริการโทรศัพท
คา บริการไปรษณีย
คา บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบ เงิน อุด ห น ุน (รวม)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
งบ ลงท ุน (รวม)
ค าค รุภ ัณ ฑ (รวม)
ค รุภ ัณ ฑสําน ัก งาน (รวม)
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 20 ตัว

ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562
-

ป  2563

138,646.00

ป  2564
-

ยอด ต าง(%)
-

ป  2565
-

-

34,834,091.00

36,566,425.00

32,410,659.00

29,605,000

5.48%

31,322,300

28,233.00

12,200.00

12,000.00

30,000

0.00%

30,000

-

-

-

-

-

-

16,1 93,02 5.95

15,902 ,890.86

16,67 3,7 71.90

15,3 71,600

5.67 %

16,2 94,900

50,855.00

57,225.00

14,112.00

20,000

0.00%

20,000

125,890.00

64,900.00

10,000

0.00%

10,000

50,000.00

19,953.00

19,940.00

20,000

99.88%

16,094,900

15,168,108.44

15,300,948.86

16,186,604.90

15,151,600

-

396,757.11

138,030.00

48,555.00

20,000

0.00%

20,000

10,000

0.00%

10,000

15,000

0.00%

15,000

45,000.00

-

29,890.00

15,000.00

-

15,915.40

3,744.00

4,800.00

5,000

0.00%

5,000

248,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000

0.00%

20,000

92,500.00

333,100.00

299,860.00

100,000

0.00%

100,000

54,486.1 3

32,448.25

33,093 .05

52,500

0.00%

52,500

43,776.27

18,638.88

22,513.19

30,000

0.00%

30,000

1,721.86

1,872.37

1,591.86

7,000

0.00%

7,000

5,000

0.00%

5,000

8,988.00

2,200.00
9,737.00

8,988.00

10,500

0.00%

10,500

30,894,2 39.7 3

31,1 63,085.00

29,958,7 85.7 0

31,2 52,000

3.3 9%

32,3 48,400

30,894,239.73

31,163,085.00

29,958,785.70

31,252,000

3.39%

32,348,400

12,87 0,2 54.00

18,667 ,846.00

12,7 72,07 3.00

899,400

-

-

5,119,854.00

4,753,060.00

2,52 1,7 23.00

-

-

-

517,854.00

418,050.00

465,1 00.00

-

-

-

8,346.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จายจริง

ด าน /แผ น งาน
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัว
จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 90 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน
ขนาด 26,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด ตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด ตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่อง

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

110,700.00
40,500.00

ป  2563

37,050.00
-

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,000.00

-

-

-

-

-

117,600.00

-

-

-

183,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

94,000.00

-

207,800.00

จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

123,585.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิต อล จํานวน 1 เครื่อง

212,823.00

-

-

-

-

-

21,900.00

-

-

-

-

-

จัดซื้อตูเ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 4 ตู

-

12,000.00

-

-

-

-

จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ของเด็ก จํานวน 14 ชุด

-

67,200.00

-

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑก ารศ ึก ษา (รวม)
จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน จํานวน 50 ชุด
จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนไมยางพารา ระดับ มัธยมศึกษา จํานวน 50
ชุด
จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 192 ชุด
จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนอนุบาล รูปทรงเรขาคณิต จํานวน 12 ชุด
จัดซื้อกระดานแสดงผลแบบอินเตอรแอคทีฟ (Active Board)
จํานวน 12 เครื่อง
ค รุภ ัณ ฑยาน พาห น ะและขน สง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดาจํานวน
5คัน
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดาจํานวน
1คัน
ค รุภ ัณ ฑโฆษณาและเผ ยแพร (รวม)
จัดซื้อเครื่องมัลติม ีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 11 เครื่อง

1,2 62,7 00.00
75,000.00
-

163 ,000.00
163,000.00

384,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

288,000.00

-

-

-

-

-

96,000.00

-

-

-

-

-

-

1,187,700.00

-

-

-

39,500.00

190,000.00

-

-

-

-

-

190,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,500.00

73 4,000.00

635,7 50.00

528,000.00

55,400.00

209,200.00
-
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จัดซื้อโตะญี่ป ุนทํา ดวยไม จํานวน 15 ตัว

ด าน /แผ น งาน
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว
จํานวน 2 จอ

จายจริง
ป  2561

ป  2562

58,000.00

จัดซื้อโทรทัศ นแอลอีดี ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

-

จัดซื้อโทรทัศ นแอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

-

จัดซื้อโทรทัศ นแอลอีดี ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

-

จัดซื้อโทรทัศ นแอลอีดี ขนาด 60 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

ป ระมาณ ก าร

-

ป  2564
-

54,600.00

78,400.00
-

ป  2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑวิท ยาศาสต รห รือก ารแพ ท ย (รวม)
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูม ิรางกายอัตโนมัต ิ แบบอินฟาเรด จํานวน
11 เครื่อง

469,62 3.00

-

-

-

-

-

469,623.00

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑงานบ าน งาน ค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องทําน้ํา เย็น ขนาด 2 กอก จํานวน 4 เครื่อง

-

45,7 00.00

58,400.00

-

-

-

-

-

58,400.00

-

-

-

จัดซื้อโตะเคลียรเศษอาหารสแตนเลส จํานวน 1 ตัว

-

13,500.00

-

-

-

-

จัดซื้อเตาอบขนมไฟฟา ขนาดความจุ 70 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

-

7,500.00

-

-

-

-

จัดซื้อตูเ ย็น ขนาด 9 คิว จํานวน 1 เครื่อง

-

14,700.00

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลส 3 ทอ (UF) จํานวน 1 เครื่อง

-

10,000.00

-

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑไฟฟาและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสียงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม

-

682,860.00

-

-

-

-

-

88,500.00

-

-

-

-

จัดซื้อชุดตูลําโพงชวยสอนพรอมไมโครโฟนไรสาย จํานวน 22 ชุด

-

102,960.00

-

-

-

-

ติด ตั้ง กลองโทรทัศ นวงจรปด (CCTV) จํานวน 6 ระบบ

-

491,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค รุภ ัณ ฑค อมพิวเต อรห รืออ ิเล็ก ท รอน ิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อรสําหรับ งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อรสําหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน
10 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อรสําหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน
90 เครื่อง

37 3,3 00.00

-

373,300.00

-

2,2 32,000.00

23 9,400.00
-

-

239,400.00

-

-

-

2,2 68,2 00.00

506,000.00

-

-

-

-

32,000.00

-

-

-

-

-

300,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,980,000.00

-
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119,600.00

-

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ประเภทวงสตริง

501,950.00

35,000.00

ยอด ต าง(%)
-

-

ค รุภ ัณ ฑด น ต รีและน าฎศ ิลป  (รวม)
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล สําหรับ วงโยธวาทิต

148,000.00

ป  2563
-

ด าน /แผ น งาน

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

ป  2563

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อรสําหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน
63 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อรสําหรับ งานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน
20 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อรโนต บุก สําหรับ งานประมวลผล จํานวน
22 เครื่อง

-

-

462,000.00

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต ั้ง
ถังหมึกพิมพ จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 20 เครื่อง

-

23,700.00

-

32,000.00

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 90 เครื่อง

-

252,000.00
-

ค รุภ ัณ ฑอื่น ๆ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเลนสนามศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

-

32,500.00
500,000.00
500,000.00

ยอด ต าง(%)

ป  2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000.00

-

-

-

50,000.00

-

-

-

-

-

-

440,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,7 50,400.00

13,91 4,7 86.00

10,2 50,3 50.00

899,400

-

-

ค าก อสรางอาค ารห รือส ิ่งป ลูก สรางต างๆ (รวม)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา
(ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน คลส. 3 ชั้น อาคารเรียนเมตตาจิต
โครงการปรับปรุง อาคารเมตตาจิตโตโรงเรียนเทศบาลวัดกูคํา

7,3 81,400.00

13,3 42,2 10.00

10,2 50,3 50.00

592,600

โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง
(ปรับปรุงโรงอาหารและรางระบายน้ํา)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรี
สุพรรณ (ปรับปรุงงานทาสีภายในอาคารเรียน 3)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
(ปรับปรุงหองประชุม )
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดปา แพง
(ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีด อน
ไชย (ปรับปรุงหลังคาและฝาเพดานและทาสีภายในและภายนอก
อาคารเรียนวิสุทธิสังฆกร 4 ชั้น)

434,000.00

ค าท ี่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)

-

-

ป  2564
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273,000.00

-

-

-

-

-

750,000.00

-

-

-

-

-

499,700.00

-

-

-

-

-

450,500.00

-

-

-

-

-

500,000.00
-

499,000.00
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 850 VA จํานวน 2 เครื่อง

1,386,000.00

ด าน /แผ น งาน
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
(ซอมแซมฝาเพดาน เปลี่ยนหลังคา ทาสีภายนอกและภายในอาคาร
1)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
(กอสรางโดมหลังคาอเนกประสงคสนามฟุตบอล)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง
เมือง (ปรับปรุงซอมแซมระบบน้ําภายในอาคาร)
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่โรงเรียนวัดปาแพง

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

ป  2563

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

760,000.00

-

-

-

-

-

2,070,000.00

-

-

-

-

-

195,000.00

-

-

-

-

-

1,449,200.00

-

-

-

-

-

-

283,962.00

-

-

-

-

-

287,749.00

-

-

-

-

-

422,500.00

-

-

-

-

-

1,067,400.00

-

-

-

-

-

480,946.00

-

-

-

-

-

148,846.00

-

-

-

-

-

119,247.00

-

-

-

-

โครงการปรับปรุง หองประชุมชั้นลางอาคารวิสุทธิสังฆการโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัดศรีด อนไชย
โครงการปรับปรุง อาคารเรียนพัฒนาถาบุตร โรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปง เมือง
โครงการปรับปรุง อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปง เมือง

-

354,560.00

-

-

-

-

-

1,635,000.00

-

-

-

-

-

3,614,000.00

-

-

-

-

โครงการกอสรางหองประชุมคอนกรีต เสริมเหล็ก 2 ชั้น โรงเรียน
เทศบาลวัดทา สะตอย
โครงการกอสรางหลังคาอเนกประสงคของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-

1,499,000.00

-

-

-

-

-

1,430,000.00

-

-

-

-

โครงการรื้อถอนและกอสรางอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนหลัง
เดิมของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
โครงการปรับปรุง อาคารสถานที่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

-

-

6,436,200.00

-

-

-

-

-

497,000.00

-

-

-
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โครงการปรับปรุง หองน้ําอาคารเรียนวิสุทธิสังฆการโรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีด อนไชย
โครงการซอมแซมหองน้ําอาคารคุณธรรม 45 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดศรีด อนไชย
โครงการปรับปรุง อาคารเรียน 3 ชั้น เปนหองวิทยาศาสตร
โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
โครงการปรับปรุง ใตถุนอาคารเรียน 5 เปน หองสมุดโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีปง เมือง
โครงการกอสรางพื้นลานคอนกรีต สนามใตหลังคาและรางระบาย
น้ําโรงเรียนเทศบาลวัดทา สะตอย
โครงการจัดทํากันสาดอาคารเรียน 2 อาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
โครงการติด ตั้ง มุง ลวดโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

ด าน /แผ น งาน

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

ป  2563

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

โครงการทาสีอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลวัดทาสะตอย

-

-

394,000.00

-

-

-

โครงการปูกระเบื้องหองเรียน 3 หองเรียนของโรงเรียนเทศบาล
วัดหมื่น เงินกอง
โครงการปรับปรุง หองประชุมของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-

-

109,200.00

-

-

-

-

-

370,000.00

-

-

-

โครงการปรับปรุง อาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-

-

720,000.00

-

-

-

โครงการทาสีอาคารเรียนและเปลี่ยนประตูภายในอาคารเรียน
อุปถัมภคุณ ธรรม 47 ของโรงเรียนเทศบาลวัดปา แพง
โครงการทาสีอาคารเรียน 4 ชั้นของโรงเรียนเทศบาลวัดพวกชาง

-

-

499,950.00

-

-

-

-

-

434,000.00

-

-

-

โครงการปรับปรุง เวที เสาธงและลานสนามโรงเรียนเทศบาลวัด
ศรีปง เมือง
โครงการกอสรางหองน้ําโรงเรียนเทศบาลวัดปา แพง

-

-

790,000.00

-

-

-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โครงการปรับปรุง สนามเด็กเลนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดศรี
โครงการกอสรางเสาธงชาติ

592,600

-

1,500,000.00

-

-

-

369,000.00

27 7,888.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149,000.00
220,000.00

277,888.00

ค าป รับ ป รุงท ี่ด ิน และสิ่งก อสราง

-

294,688.00

-

306,800

-

-

โครงการปรับปรุง พื้นสนามใตโดมของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

-

-

-

306,800

-

-

โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟาภายในอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดปาแพง
งาน ศ ึก ษาไมก ําห น ด ระด ับ (รวม)

-

-

-

294,688.00

-

-

16,2 14,1 70.67
2,3 72,1 70.67

706,7 70.00
706,770.00

2,445,500
2, 445,500

-27.67 %

งบ ด ําเน ิน งาน (รวม)

8,02 9,858.2 6
2,3 27,858.26

-27.67 %

1,91 5,500
1,91 5,500

ค าใชสอย (รวม)

2,2 76,7 73.2 6

2,3 17,440.67

651,840.00

2,3 65,000

-28.88%

1,83 5,000

240,000.00

250,000

0.00%

250,000

(1) รายจายเพื่อใหไดม าซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับ รองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัต ิราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

300,000.00
-

300,000.00
-

-

-

-

-

1,976,773.26

2,017,440.67

411,840.00

2,115,000

-33.44%

1,585,000

199,975.00

199,990.00

72,940.00

220,000

-10.00%

200,000
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ค าก อสรางสิ่งสาธารณูป ก าร (รวม)
โครงการปรับปรุง ภูม ิทัศ นศ ูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร

-

ด าน /แผ น งาน
โครงการเสริมทักษะภาษาตางประเทศ
โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

199,921.00

ป  2563
-

ป  2564
-

ยอด ต าง(%)
-

ป  2565
-

-

1,244,280.26

1,357,975.67

100,000.00

1,250,000

-25.00%

1,000,000

โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน

99,680.00

100,000.00

100,000.00

135,000

0.00%

135,000

โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น

50,250.00

77,860.00

-

90,000

-800.00%

10,000

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning

49,927.00

100,000.00

-

โครงการพัฒนากลุมประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการทดสอบเพื่อประเมิน ผลการเรียนปลายปโดยใชขอสอบ
กลาง
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรูระบบคลังขอสอบ

32,800.00

20,400.00

โครงการนิเทศติด ตามผลการจัดการศึกษาและการประเมิน
คุณ ภาพทางการศึกษา
โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

99,940.00
-

-

50,000

0.00%

50,000

70,000.00

70,000

-600.00%

10,000

94,815.00

-

80,000

-700.00%

10,000

66,400.00

-

70,000

0.00%

70,000

50,000

0.00%

50,000

-

-

-

-

9,890.00

-100.00%

50,000

9,7 90.00

50,000.00
9,990.00

-

-

-

32,500

0.00%

32,500
10,000

วัสดุสํานักงาน

-

-

-

10,000

0.00%

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

-

-

-

2,500

0.00%

2,500

วัสดุคอมพิวเตอร
ค าสาธ ารณูป โภ ค (รวม)
คา บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบ ลงท ุน (รวม)
ค าค รุภ ัณ ฑ (รวม)
ค รุภ ัณ ฑก ารศ ึก ษา (รวม)
จัดซื้อสื่อวิทยาศาสตรประจําศูนยวิทยาศาสตรปฏิบัต ิการ จํานวน
2 ศูน ย
จัดซื้อสื่อการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM education ) จํานวน 14
ศูนย
ค รุภ ัณ ฑค อมพิวเต อรห รืออ ิเล็ก ท รอน ิก ส (รวม)

9,890.00

9,790.00

9,990.00

20,000

0.00%

20,000

41,1 95.00

44,940.00

44,940.00

48,000

0.00%

48,000

41,195.00

44,940.00

44,940.00

48,000

0.00%

48,000

5,702,000.00

13,842 ,000.00

-

-

-

-

5,702,000.00

13,842 ,000.00

-

-

-

-

5,672,3 00.00

13,842 ,000.00

-

-

-

-

-

13,842,000.00

-

-

0.00%

-

5,672,300.00

-

-

-

0.00%

-

29,7 00.00

-

-

-

-

-
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(4) คา บํารุง รักษาและซอมแซม(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง รักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
ค าวัสด ุ (รวม)

-

100,000

18,900.00

ด าน /แผ น งาน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเต อร สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
1 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป  2561

ป ระมาณ ก าร

ป  2562

ป  2563

ป  2564

ยอด ต าง(%)

ป  2565

22,000.00

-

-

-

-

-

7,700.00

-

-

-

-

-
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ดาน/แผนงาน

ป 2 563
7 7 ,989,82 8.05
3 4,412 ,508.91
2 0,067 ,682 .96
2 0,067 ,682 .96
12,526,613.00
244,243.00
411,838.00
743,290.00
5,742,040.98
399,657.98
13 ,896,13 5.95
659,7 80.00
90,000.00
360,480.00
151,800.00
57,500.00
2 ,02 8,697 .64
1,450,483.50

199,862.00
192,800.00
87,400.00

101,402.50
139,000.00
74,870.00

ป 2 564
94,93 3 ,900
41,2 3 1,800
2 6,92 6,600
2 6,92 6,600
17,295,200
267,800
480,000
866,900
7,516,000
500,700
10,861,000
7 42 ,000
120,000
325,000
168,000
129,000
3 ,666,000
20,000
3,190,000

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
8.7 7 %
-40.64%
6.63 %
6.63 %
-3.02%
-1.44%
0.00%
-47.31%
100.00%
23.31%
44.49%
-2 193 .2 9%
-2 95.52 %
-3150.00%
-75.00%
-58.09%
-47 88.00%
0.00%
-5700.00%

ป 2 565
104,055,47 0
2 9,3 17 ,900
2 8,83 8,800
2 8,83 8,800
16,788,300
264,000
480,000
588,500
15,200
9,800,800
902,000
47 3 ,600
187 ,600
10,000
96,000
81,600
7 5,000
20,000
55,000

70,000
200,000
-

-133.33%
100.00%
-

30,000
25,000
-

- 2/64 -

ป 2 561
2 . แผนงานสาธารณ สุข (รวม)
97 ,07 8,2 15.3 9
งานบริหารทั่ว ไป เก ี่ยวก ับ สาธารณ สุข (รวม)
53 ,983 ,53 6.07
งบบุค ลากร (รวม)
2 4,193 ,169.10
เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)
2 4,193 ,169.10
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
15,728,715.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
486,600.00
เงินประจําตําแหนง
612,706.00
คาจางลูกจางประจํา
991,980.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
5,887,416.40
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
485,751.70
งบด ําเนิน งาน (รวม)
2 1,2 87 ,3 7 6.97
คาตอบแทน (รวม)
42 0,7 00.00
คาตอบแทนอันเปนประโยชนแกอ งคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
254,100.00
คาเชาบาน
72,000.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
94,600.00
คาใชสอย (รวม)
3 ,7 2 6,595.48
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
2,961,150.95
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
215,081.55
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
65,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
86,200.00

จายจริง
ป 2 562
116,669,03 0.68
53 ,540,03 4.48
2 3 ,3 58,884.00
2 3 ,3 58,884.00
14,796,049.00
419,564.00
525,557.00
771,300.00
6,371,384.00
475,030.00
2 1,015,7 56.48
554,3 50.00
382,000.00
91,200.00
81,150.00
3 ,43 1,081.3 4
3,063,637.90

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
5,500.00
21,662.00
58,914.80
416,859.60
100,000.00

18,700.00
57,900.00
416,697.00
65,000.00
100,000.00

30,000.00
55,000.00
78,800.00

190,198.00
84,950.00
23,000.00
199,720.00
281,000.00

170,200.00
97,480.00
23,000.00
199,999.00
207,000.00

106,200.00
39,965.00
-

-

-

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564
-

-

-

ป 2 565
-

-

24,000
40,000
370,000
44,000
68,000

-

-

136,000
68,000
20,000
136,000
250,000

-

-

80,000

-

-

9,730.00
24,500.00
78,800.00

20,000.00
79,300.00

420.00
49,325.00

20,000
30,000
80,000

-

-

37,805.00
19,998.00
79,690.00
184,242.00

30,000.00
108,234.00
133,088.00

49,640.00
78,004.00

107,000
160,000

-

-

140,900.00

142,800.00

59,837.00

123,000

-

-

20,000.00

19,400.00

7,200.00

-

-

-
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โครงการนิเทศ/ติดตามการดําเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการสรางเสริมสุขภาพประชาชน
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอทั่วไป
โครงการเฝาระวังปองกันโรคไมติดตอ
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอโดยแมลงและ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยใช
นวัตกรรมกับดักยุงลาย
โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
โครงการพัฒนาสวมสาธารณะในความรับผิดชอบของ
โครงการพัฒนารานอาหารและแผงลอยใหไดมาตรฐาน
รานอาหารสะอาด รสชาติอรอย
โครงการโรงแรมนาอยู นาพัก
โครงการปฏิวัติน้ํามันทอดซ้ําเพื่อการคุมครองผูบริโภค
โครงการตลาดสดสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาขยายเครือขาย อย.
นอยในสถานศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูประกอบการอาหารและผูสัมผัสอาหาร
โครงการพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียนใหไดมาตรฐาน
สุขาภิบาลโรงอาหาร

จายจริง
ป 2 562
8,000.00

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
-

ป 2 563

ป 2 564

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 565

46,200.00

114,000

-

-

342,400.00

389,933.00

79,680.00

200,000

-

-

275,000.00
-

262,800.00
-

185,600.00
-

150,000
350,000

-

-

269,339.00

350,000

-

-

456,000

-

-

-

-

765,444.53

367,443.44

578,214.14

16,83 8,884.18
540,419.60
3,732.00
139,764.98
2,850.00
206,642.60
15,749,988.00
48,680.00
146,807.00
3 01,197 .3 1
190,632.07
110,565.24
647 ,500.00

16,7 11,7 18.52
144,831.60
3,920.00
124,978.92
68,094.00
16,200,190.00
22,034.00
147,670.00
3 18,606.62
190,316.73
128,289.89
1,2 10,000.00

10,915,601.40
162,978.40
3,488.00
117,715.00
104,590.00
10,372,340.00
35,210.00
119,280.00
2 92 ,056.91
158,364.55
133,692.36
-

6,097 ,000 -2 7 89.57 %
169,000
-322.50%
5,000
-25.00%
130,000
-225.00%
105,000
-3400.00%
100,000
-25.00%
5,407,000
5,000
-25.00%
36,000
140,000
-250.00%
3 56,000
221,000
135,000
-

2 11,000
40,000
4,000
40,000
3,000
80,000
4,000
40,000
-
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โครงการจัดการเหตุรําคาญที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางความ
เขมแข็งของแกนนําสุขภาพ
โครงการสรางเสริมการคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน
ดานอาหารปลอดภัย
โครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
งบเงิน อุด หนุน (รวม)

จายจริง
ป 2 562
34,044.90
-

ดาน/แผนงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง ที่วางแขนและลอเลื่อน
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้สแตนเลส จํานวน 5 ตว
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อโทรศัพทแบบตั้งโตะ จํานวน 4 เครื่อง

ป 2 561
647,500.00
7 ,855,490.00
1,601,490.00
3 54,3 00.00
18,000.00
2,800.00
60,000.00
14,000.00
-

6,300.00
-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 563

ป 2 564

448,690.00
448,690.00
197 ,800.00
8,000.00
-

-62521.82
%
3 ,444,2 00
7 7 7 ,7 00 -14040.00%
-5970.91 %
3 3 3 ,900
22,000
5,700
-

2,500.00
6,000.00

2,800
3,400

ป 2 565
5,500
5,500
5,500
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,800.00

-

-

-

-

-

4,900.00

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%

-

-

3,200.00

-

3,000.00
3,000.00
15,000.00
-

5,500
-
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เงินอุดหนุนเอกชน
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู
จัดซื้อชั้นวางแฟมตั้ง แบบ 2 ชั้น 20 ชอง จํานวน 6 หลัง
จัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลักชนิดกระดาษบันทึก จํานวน
2 เครื่อง
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบหุมดวยหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน
ลอเลื่อ น ปรับสูงต่ําได จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้นวม แบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง ไมมีที่วางแขน จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง มีที่พักแขนและลอเลื่อ น
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง มีที่พักแขนและลอเลื่อ น
จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง มีที่พักแขนและลอเลื่อ น
จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตัว

จายจริง
ป 2 562
1,210,000.00
7 ,955,3 94.00
2 ,853 ,82 0.00
7 5,000.00
-

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
16,000.00
7,800.00

ป 2 563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,900.00

20,000.00

7,000.00
3,000.00
88,500.00
38,000.00

916,500.00
-

-

ป 2 565

-

9,800.00
6,500.00
32,400.00

50,500.00

ป 2 564

-

11,800.00
4,100.00
175,000.00
-

-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

48,500.00
868,000.00

44,000.00
4,000.00
3,800.00
13,000.00
65,500.00
30,000.00
-

300,000
-

- 2/68 -

จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ (ขนาด 118x40x87
ซม.) จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก (ขนาด
118x40x87 ซม.) จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 1 บานเปด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานเปด จํานวน 4 ตู
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก
จัดซื้อตูเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก จํานวน 5 ชุด
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 24,000
บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 12,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเต็นทยืด ขนาด 3.00x3.00 เมตร จํานวน 1 หลัง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 12 ตัว
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
จํานวน 1 คัน

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี (ULV) ชนิดสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณ ฑก อสราง (รวม)

ป 2 561
15,900.00
2,900.00
13,000.00
69,000.00
20,000.00
1,700.00

ป 2 563

43 ,000.00
18,000.00
25,000.00
-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

92 ,7 00.00
68,700.00
24,000.00
-

3 13 ,600
313,600
-

ป 2 565
-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

28,500.00

-

-

-

-

-

12,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 7 ,800.00
19,000.00
18,800.00
969,000.00
969,000.00

19,000.00
19,000.00
1,53 6,000.00
960,000.00

47 ,500.00
47,500.00
-

-

8,000.00

392,000.00
184,000.00
-

8,000.00

-
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จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 2 ตัน จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสีย งพรอมติดตั้ง จํานวน 5 ชุด
จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี เอ็มพี 3 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขยายเสีย งเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องขยายเสีย งพรอมอุปกรณ
จัดซื้อวิทยุสื่อ สารแบบกลุม จํานวน 10 ชุด
จัดซื้อเครื่องเสีย งเคลื่อนที่พรอมไมโครโฟน จํานวน 1
ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตรหรือก ารแพ ทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตั้งโตะ
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักบุคคลแบบเข็มพรอมชุดวัดสวนสูง
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ํามันทอดอาหารพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องวัดคาความเปนกรด ดางและคาคลอรีนใน
น้ําแบบดิจิต อลพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 5 เครื่อง
จัดซื้อตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑก ารเก ษต ร (รวม)
จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี (ULV) ขนาดติดตั้งบนรถยนต
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี (ULV) ระบบไฟฟา จํานวน 8 เครื่อง

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
8,000.00
13 ,000.00
13,000.00
45,990.00
15,990.00
30,000.00
-

ป 2 563

40,480.00
30,290.00
10,190.00
2 2 3 ,840.00
17,000.00
87,970.00
59,990.00
-

-

21,000.00

-

12,880.00

-

-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

8,000.00
2 6,990.00
26,990.00
-

ป 2 565
-

-

-

-

-

112 ,3 00
17,000
23,000

-

-

-

22,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 5,7 00.00

29,000.00
22,000.00
7,500.00

17 ,900
17,900
-

16,000

4,300
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จัดซื้อลอเข็นขยะ จํานวน 2 คัน
จัดซื้อรถเข็นลากพวง 2 ลอ จํานวน 2 คัน
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อกลอ งถายนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อกลอ งถายภาพและบันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
จัดซื้อกลอ งถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16
ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด
3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่
2 จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง หมึก (Ink
Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง หมึก (Ink
Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
-

ป 2 563
-

15,000.00
10,000.00
-

6,2 54,000.00
1,854,000.00
350,000.00
486,000.00
509,000.00

5,101,57 4.00
2 ,411,57 4.00
-

509,000.00

-

4,400,000.00
4,400,000.00

8,900.00
2,500.00
5,800.00
-

ป 2 564
15,000

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000
2 ,666,500
-

-

-

-

-

500,000.00
186,000.00

-

-

-

-

436,800.00
1,090,000.00
198,774.00
2,690,000.00
-

-

0.00%
-

-

2,666,500
-
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคสุส านบานเดน
โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคสุส านชางเผือก
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคสุสานชางคลาน
จํานวน 1 หลัง
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคสุสานหายยา
จํานวน 1 หลัง
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคภายในสุสานแม
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หองน้ํา ทางเทา
สุสานเสาหิน
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคสุส านสันกูเหล็ก
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคสุส านชางเผือก
โครงการกอสรางโรงจอดรถยนตพนสารเคมี
คากอสรางสิ่งสาธารณ ูป ก าร
โครงการกอสรางเมรุเผาศพไรมลพิษ จํานวน 2 เตา
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไรมลพิษ จํานวน 1 เตา

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

2,200,000.00
490,000.00
56,2 92 ,563 .60
3 6,896,2 13 .00
3 6,896,2 13 .00
25,181,647.00
3,807,420.00
1,883,207.00
934,740.00
4,760,679.00
328,520.00
9,942 ,57 3 .7 0
3 ,3 63 ,7 03 .00
2,769,700.00
276,183.00
135,800.00
182,020.00
6,12 4,864.7 3
5,955,184.00
169,680.73
38,550.83

ป 2 563
40,566,051.08
3 2 ,094,113 .00
3 2 ,094,113 .00
21,984,701.00
3,335,105.00
1,393,700.00
895,750.00
4,225,068.00
259,789.00
8,47 1,93 8.08
3 ,098,850.00
2,662,800.00

ป 2 564
466,500
2,200,000
50,2 55,800
40,92 3 ,600
40,92 3 ,600
28,675,500
3,347,000
1,369,200
800,900
6,293,000
438,000
9,3 3 2 ,2 00
3 ,199,600
2,691,600

227,000.00
209,050.00
4,87 1,7 02 .40
4,789,139.50
82,562.90
-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 565
-

-5.64%
-8.54%
-8.54%
-5.45%
-14.08%
1.21%
-54.79%
-17.65%
-34.56%
5.41%
-5.09%
-

47 ,57 1,500
3 7 ,7 05,400
3 7 ,7 05,400
27,193,600
2,934,000
1,386,000
517,400
5,348,900
325,500
9,866,100
3 ,044,500
-

228,000
280,000
5,497 ,600
5,397,600
100,000

100.00%
0.00%
17.86%
11.14%
12.17%
-143.31%

2,475,600
228,000
340,900
6,186,600
6,145,500
41,100

40,000

-33.33%

30,000
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ป 2 561
โครงการกอสรางปายสุสานชางเผือกพรอมปรับปรุงรั้ว
โครงการปรับปรุงระบบเตาเผาไรมลพิษสุสานชางเผือก
เมืองลัง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสุสานชางคลาน
งานโรงพ ยาบาล (รวม)
40,047 ,197 .61
งบบุค ลากร (รวม)
3 4,07 7 ,141.55
เงินเด ือน ฝายประจํา (รวม)
3 4,07 7 ,141.55
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
22,626,097.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
3,358,304.00
เงินประจําตําแหนง
1,695,312.00
คาจางลูกจางประจํา
1,109,700.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
4,886,214.20
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
401,514.35
งบด ําเนิน งาน (รวม)
5,97 0,056.06
คาตอบแทน (รวม)
2 ,183 ,3 80.00
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคก ร
1,915,800.00
ปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
57,200.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
210,380.00
คาใชสอย (รวม)
3 ,2 63 ,12 7 .00
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
3,128,576.00
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
134,551.00
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
116,543.00

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
18,008.00
-

ป 2 563

19,360.00

17,000.00

111,769.90

25,540.90

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564
60,000

-

ป 2 565
10,000
-

-5354.55%

1,100

-

-

25,037.00

-

-

-

-

-

14,985.00
-

-

-

-

42 ,985.00
19,980.00
4,900.00
9,105.00
9,000.00
480,564.06
128,895.30
26,971.39
324,697.37
-

144,147 .00
19,878.00
4,760.00
9,990.00
96,694.00
5,000.00
7,825.00
3 09,858.97
42,761.81
17,097.16
250,000.00
9,453 ,7 7 6.90
6,2 2 9,885.00
3 10,2 00.00
9,300.00
23,000.00
11,800.00

112 ,605.00
16,920.00
3,480.00
9,850.00
68,000.00
4,530.00
9,825.00
3 88,7 80.68
124,552.21
14,228.47
250,000.00
-

146,000
17,000
4,000
10,000
100,000
5,000
10,000
489,000
149,000
40,000
300,000
-

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-

146,000
17,000
4,000
10,000
100,000
5,000
10,000
489,000
149,000
40,000
300,000
-
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คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
โครงการอบรมดานการปองกันอัคคีภัยและการซอมแผน
เตรียมรับการเกิดอัคคีภัย
โครงการการบริการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและครอบครัว
ตําบลหนองหอย ร.พ.เทศบาลฯ
โครงการจัดการการดูแลชวยเหลือผูปวยที่บาน (Home
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อตูนิรภัย จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

-

ป 2 561

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

ป 2 565

-

-

-

-

9,500.00

-

-

-

-

-

5,096,600.00
1,290,000.00
184,500.00
398,000.00

-

-

-

-

-

995,000.00

-

-

-

-

-

245,000.00
12,000.00
160,000.00
150,000.00
20,000.00
70,000.00

-

-

-

-

-

299,000.00

-

-

-

-
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จัดซื้อชุดรับแขกบุนวม จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเกาอี้พักคอย 3 ที่นั่ง จํานวน 15 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง แบบแยกสวน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ ขนาด 4 สายนอก 16
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อบอรดติดประกาศ แบบ 2 หนาพรอมขาตั้ง จํานวน
จัดซื้อโทรทัศน LED TV แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโทรทัศน LED TV แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตรหรือก ารแพ ทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องถายภาพจอประสาทตา จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องกรอกระดูกฝงรากเทียม จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังพรอมเตียงปรับระดับสูงต่ําได
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องใหการรักษาดวยคลื่นอัลตราซาวดรวมกับ
กระแสไฟฟาพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเตียงปรับระดับอัตโนมัติ จํานวน 1 เตียง
จัดซื้อเครื่องปนและผสมสารอุดฟน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องอบไอน้ําทําความสะอาดเครื่องมือ จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรยฟน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องซีลซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องอานและแปลงสัญญาณขอมูล ภาพเอ็กซเรย
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2 562
18,400.00
97,500.00
137,700.00
12,500.00
3 7 ,985.00
37,985.00
7 7 ,7 00.00
49,500.00
18,700.00

ดาน/แผนงาน

-

ป 2 561

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

ป 2 565

-

-

-

-

750,000.00
23,100.00

-

-

-

-

-

3 57 ,400.00
250,000.00
98,000.00
9,400.00
3 50,000.00
350,000.00
3 ,2 2 3 ,891.90
3 ,2 2 3 ,891.90
1,088,570.00
237,400.00
467,021.00
484,196.90

-

-

-

-

-

230,050.00
224,800.00
414,128.00

-

-

-

-

-

77,726.00

-

-

-

-

3 ,047 ,481.7 1
2 ,7 10,681.7 1
102 ,7 00.00

6,83 6,43 2 .60
2 ,012 ,110.60
90,7 60.00

3 ,011,2 68.06
2 ,87 7 ,468.06
59,440.00

3 ,446,3 00
3 ,408,800
2 00,000

87.31% 2 7 ,166,07 0
84.40% 2 1,855,580
85.87%
1,415,000
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จัดซื้อเครื่องใหการบําบัดรักษากลามเนื้อดวยไฟฟาชนิด
คลื่นสั้น จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อลูวิ่งออกกําลังกาย จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องอบผา ขนาด 100 ปอนด จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อผามานหนาตาง จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 จํานวน 1
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ
โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุขชางคลาน
โครงการปรับปรุงบานพักหลังศูนยสุข ภาพชุมชนศรีวิชัย
โครงการปรับปรุงโถงชั้น 1 อาคารศูนยแพทยแผนไทย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการปรับปรุงหองจายยา
โครงการปรับปรุงลานจอดรถ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
โครงการปรับปรุงหองน้ํา ชั้น 1 และ 2 โรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการตอเติมหองเก็บเงินชั้น 1 โรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม
งานบริก ารสาธารณ สุขและงานสาธารณสุขอื่น (รวม)
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)

จายจริง
ป 2 562
500,000.00

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
102,700.00

ป 2 563
59,440.00

ป 2 564
200,000

559,987 .00
559,987.00

885,2 59.00
885,259.00

1,117 ,614.12
1,117,614.12

2 ,095,800
2,095,800

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
-66.67%

ป 2 565
120,000

100.00%
1,295,000
82.18% 11,7 63 ,550
100.00%
8,081,250
43.08%
3,682,300

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

117,000
21,600
36,000
333,000
39,600
80,000

-

-

-

-

100.00%

96,000

-

-

-

-

100.00%
100.00%

108,800
54,400

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

54,400
108,800
16,000
200,000

-

-

-

-

100.00%

64,000

-

-

-

-

100.00%

36,000
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
โครงการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการสรางเสริมสุขภาพประชาชน
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระกณิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางความ
เขมแข็งของแกนนําสุขภาพ
โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอทั่วไป
โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
โครงการเฝาระวังปองกันโรคไมติดตอ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
สัตวพาหะ
โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยใช
นวัตกรรมกับดักยุงลาย
โครงการประชุมประชาคมตามแนวทางประชารัฐรวมใจ
สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด

จายจริง
ป 2 562
90,760.00

ดาน/แผนงาน

-

-

-

-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
100.00%
100.00%

-

-

-

-

100.00%

172,000

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%

30,000
120,000
75,000

-

-

-

-

100.00%

50,000

-

-

-

-

100.00%

350,000

200,000
38,000
200,000
85,000
332,800

-817.43%
-24.59%
0.00%
-25.00%
7.56%

21,800
30,500
200,000
68,000
360,000

ป 2 561

249,800.00
23,200.00
177,900.00
100,000.00
9,087.00

ป 2 563

250,000.00
40,200.00
195,059.00
100,000.00
300,000.00

ป 2 564

92,838.00
5,000.00
193,830.00
61,000.00
270,000.00

ป 2 565
49,400
80,000

-

-

-

890,000

-50.85%

590,000

-

-

-

350,000

-191.67%

120,000
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โครงการอบรม TO BE NUMBER ONE
โครงการพัฒนารานอาหารและแผงลอยใหไดมาตรฐาน
รานอาหารสะอาด รสชาติอรอย
โครงการสรางเสริมการคุมครองผูบริโภคใหแกประชาชน
ดานอาหารปลอดภัย
เทศบาล
โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาขยายเครือขาย อย.
นอยในสถานศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผูประกอบการอาหารและผูสัมผัสอาหาร
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โครงการปองกันโรคระบาดในสัตว
โครงการควบคุมประชากรสัตวเลี้ยงในเขตเทศบาลนคร
โครงการรวมใจรักษสิ่งแวดลอ ม
โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาภายใตโครงการสัตว
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ พระเจานองนางเธอเจาฟา
จุฬ าภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
โครงการสัตวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จ พระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
-

-

-

-

ป 2 563
494,946.12

-

1,47 1,3 62 .50
29,970.30
49,829.00
328,103.20
1,043,530.00
-

3 2 0,2 15.3 5
30,438.35
59,907.00
214,850.00
-

1,02 7 ,57 3 .40
38,351.40
8,500.00
49,702.00
922,300.00
-

19,930.00
57 6,63 2 .2 1
395,592.28
180,226.73
813.20
3 3 6,800.00
3 3 6,800.00
112 ,500.00

15,020.00
7 15,87 6.2 5
436,081.97
264,532.98
15,261.30
4,82 4,3 2 2 .00
3 ,3 46,040.00
2 3 ,000.00

8,720.00
67 2 ,840.54
375,049.29
279,943.65
17,847.60
13 3 ,800.00
13 3 ,800.00
-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

ป 2 565

-

-

-

-

-

-

3 41,000
25,000
2,500
51,000
5,000
230,000
12,500
15,000
7 7 2 ,000
500,000
250,000
2,000
20,000
3 7 ,500
3 7 ,500
-

95.48%
79.54%
-25.00%
75.81%
94.25%
96.70%
100.00%
100.00%
85.00%
3 1.7 2 %
25.48%
42.53%
56.52%
0.00%
100.00%
100.00%
99.17 %
99.17 %
100.00%

7 ,546,43 0
122,200
2,000
210,800
87,000
6,978,430
5,000
41,000
100,000
1,13 0,600
671,000
435,000
4,600
20,000
800,000
800,000
4,510,490
4,510,490
5,500
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โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวไมมี
เจาของตามโครงการสัตวปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬ าภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติย
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบเงิน อุด หนุน (รวม)
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
3,500.00
14,000.00
40,000.00
55,000.00
10,3 00.00
10,300.00
13 9,000.00
49,000.00
90,000.00
-

ป 2 563

9,000.00
14,000.00
-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

ป 2 565

-

-

100.00%

-

-

-

-

2 ,650,000.00
2,500,000.00

-

-

100.00%

4,500,000
-

150,000.00
-

-

-

100.00%

13 ,800.00
13 ,800.00
-

-

-

-

-

100.00%
-

4,990
-

-

66,000.00
66,000.00
480,000.00
480,000.00
62 ,000.00
-

98,000.00
40,000.00

-

5,500

4,500,000
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จัดซื้อตูไมเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูล็อ คเกอรแบบ 6 ประตู จํานวน 1 ตู
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง ที่วางแขนและลอเลื่อน
จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเต็นทยืด ขนาด 3.00x3.00 เมตร จํานวน 1 หลัง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ขนาด 12,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 11 ตัว
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุก
น้ํา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถดั้มเปอร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถสุข าเคลื่อนที่ ขนาดไมนอยกวา 5 หองสุขา
จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑก ารเก ษต ร (รวม)
จัดซื้อเครื่องพนยา จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑก อสราง (รวม)
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อและติดตั้งระบบกลองวงจรปดศูนยบานเดน
จํานวน 1 ระบบ
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อโทรทัศน LED 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตรหรือก ารแพ ทย (รวม)
จัดซื้อกลอ งจุล ทรรศ ชนิด 2 ตา งานวิจัย จํานวน 1
จัดซื้อโตะผาตัดแบบไฮดรอลิค ขนาด 1x2 เมตร จํานวน
จัดซื้อหมอนึ่งฆาเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง

จายจริง
ป 2 562

ดาน/แผนงาน

-

-

8,580.00

ป 2 561

7 5,000.00
75,000.00
-

-

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

40,000.00
18,000.00
2 2 ,000.00
22,000.00
-

3 0,000
30,000
7 ,500
7,500

ป 2 565

100.00%
-

4,990
-

-

-

-

-

4,980.00
1,47 8,2 82 .00
1,3 17 ,7 82 .00
255,730.00

-

-

-

-

-

44,700.00
45,431.00

-

-

-

-

-

207,621.00
764,300.00

-

-

-

-
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จัดซื้อชุดอุปกรณใหยาสลบสัตวระยะประชิด จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องดูดจายสารละลาย จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโตะสแตนเลสระบบไฮโดรลิค
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักสัตวแบบดิจิต อล จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องซักผาพรอมอบผา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑอื่น (รวม)
จัดซื้อปนยิงยาสลบแบบสั้น จํานวน 1 กระบอก
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ
โครงการกอสรางทําลานลางรถและรางน้ําฝนอาคารจอด
รถยนตโรงฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางรอบอาคารศูนยบานเดน
โครงการตอเติมฝาผนังและประตูปดเปดอาคารผลิตน้ํา
จุล ินทรียชีวภาพ
โครงการติดตั้งเหล็กดัดและผามาน อาคารศูนยบานเดน
โครงการปรับปรุงโรงฆาสัตวเทศบาลนครเชียงใหม

จายจริง
ป 2 562
62,000.00
18,500.00
18,500.00
46,540.00
32,980.00

ดาน/แผนงาน
คาจางที่ป รึก ษาซึ่งเก ี่ยวก ับ สิ่งกอสราง หรือเพ ื่อให
ได มาซึ่งสิ่งก อสราง
คาจางเหมาออกแบบกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพของ
โรงฆาสัตวเทศบาล

-

จายจริง
ป 2 562
160,500.00

-

160,500.00

ป 2 561

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

ป 2 565

-

-

-

-

-

-

-

-
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ดาน/แผนงาน

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
7 .94%
10.13 %
14.63 %
14.63 %
17.36%
0.00%
21.13%
4.56%
11.42%
-47.69%
-2 3 .64%
3 0.7 8%
0.00%
40.00%
40.71%
-2 00.00%
0.00%
-100.00%

ป 2 561
7 ,3 49,63 6.47
6,090,02 3 .97
4,568,847 .00
4,568,847 .00
2,856,510.00
50,038.50
68,038.50
252,900.00
1,305,240.00
36,120.00
7 00,97 6.97
142 ,2 52 .00
93,560.00
35,742.00
12,950.00
2 2 6,3 80.97
120,139.53

ป 2 563
5,466,3 43 .45
5,02 0,87 6.45
4,3 7 2 ,965.00
4,3 7 2 ,965.00
2,753,307.00
30,529.00
44,029.00
254,580.00
1,268,520.00
22,000.00
647 ,911.45
2 00,959.00
26,700.00
132,709.00
41,550.00
93 ,7 3 2 .45
50,822.45

ป 2 564
7 ,440,2 00
6,682 ,3 00
5,7 00,800
5,7 00,800
3,538,100
67,200
67,200
296,900
1,683,400
48,000
93 7 ,2 00
2 13 ,2 00
72,000
108,000
33,200
180,000
40,000
40,000

120,139.53
106,241.44

71,881.40

50,822.45
42,910.00

40,000
100,000

-166.67%
-

15,000
5,000
-

3 3 2 ,3 44.00
184,009.00
-

811,7 54.00
197,350.00
499,500.00

3 53 ,2 2 0.00
216,460.00
-

544,000
255,000
1,000

-3 9.49%
-41.67%
0.00%

3 90,000
180,000
1,000

ป 2 565
8,081,900
7 ,43 5,900
6,67 7 ,900
6,67 7 ,900
4,281,400
67,200
85,200
311,100
1,900,500
32,500
7 58,000
3 08,000
72,000
180,000
56,000
60,000
40,000
20,000
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3 . แผนงานสังคมสงเคราะห (รวม)
งานบริหารทั่ว ไป เก ี่ยวก ับ สังคมสงเคราะห (รวม)
งบบุค ลากร (รวม)
เงินเด ือน (ฝายประจํา) (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

จายจริง
ป 2 562
7 ,2 45,066.40
6,2 56,7 65.40
4,946,160.00
4,946,160.00
3,157,560.00
67,200.00
85,200.00
264,660.00
1,343,160.00
28,380.00
1,03 7 ,97 5.40
154,3 40.00
55,440.00
61,000.00
37,900.00
7 1,881.40
-

ดาน/แผนงาน

ป 2 561
4,000.00
19,800.00
124,535.00
82 0,2 00.00
82 0,2 00.00
-

ป 2 563
4,900.00
940.00
130,920.00
-

ป 2 564
5,000
50,000
3,000
230,000
44,3 00
44,3 00
2 4,800
4,000

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
-11.11%
-127.27%
-20.00%
-27.78%
-

-

ป 2 565
4,500
22,000
2,500
180,000
-

-

-

-

3,800

-

-

-

-

-

17,000

-

-

6,2 00.00
-

2 ,500.00
-

-

19,500
17,000

-

-

-

-

-

-

2,500
7 57 ,900 -17 .3 2 %

646,000

6,200.00
814,000.00
814,000.00
1,2 59,612 .50

2,500.00
2 65,13 0.00
265,130.00
2 65,13 0.00
988,3 01.00

445,467 .00

-
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วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อโทรศัพทแบบไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อ น พนักพิงและที่
พักแขน จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบหุมดวยหนัง มีลอเลื่อ น พนักพิงสูงและที่
พักแขน จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบติดผนัง ขนาด
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องถายสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงกชั่นเลเซอร LED ขาวดํา จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ
โครงการปรับปรุงหองทํางานกองสวัสดิการสังคม
งานสวัสด ิก ารสังคมและสังคมสงเคราะห (รวม)

จายจริง
ป 2 562
4,000.00
4,494.00
106,410.00
2 7 2 ,63 0.00
7 ,500.00
5,000.00
5,000.00
-

ดาน/แผนงาน

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
696,000
-7 .7 4%
696,000
-7 .7 4%
696,000
-7.74%

ป 2 561
1,2 2 1,612 .50
1,2 2 1,612 .50
1,221,612.50

ป 2 563
43 0,467 .00
43 0,467 .00
430,467.00

149,736.00
46,000.00
601,938.00

148,879.00
45,992.00
612,953.00

17,871.00
998.00
411,598.00

358,048.50

79,989.00

65,890.00
-

62,488.00
-

-

50,000
-

0.00%
-

3 8,000.00
3 8,000.00
3 8,000.00
38,000.00
-

3 8,000.00
-

15,000.00
-

61,900
3 2 ,000
2 9,900
29,900

-

-

-

3 8,000.00
30,000.00
-

15,000.00

3 2 ,000
22,000

-

-

-

8,000.00

-

-

-

200,000
46,000
400,000
-

-

-

-33.33%
0.00%
0.00%
-

ป 2 565
646,000
646,000
646,000
150,000
46,000
400,000
50,000
-
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งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาความ
โครงการใหความชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในชวงปดภาคเรียน
โครงการสงเคราะหประชาชนผูประสบปญหาความเดือดรอน
หรือดอยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมผูประกอบการกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก
พ.ศ. 2558
โครงการอบรมแกนนําเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อกลอ งถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (DSLR) พรอมชุด Lens
จํานวน 1 กลอง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
1 เครื่อง

จายจริง
ป 2 562
950,3 01.00
950,3 01.00
950,301.00

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network
แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง

จายจริง
ป 2 562

ป 2 561
-

-

-

-

ป 2 563
15,000.00
-

ป 2 564
10,000

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
-

ป 2 565
-
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ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 562
456,646,661.02
2 0,2 82 ,865.7 5
18,680,565.00
18,680,565.00
7,250,495.00
220,148.00
54,000.00
1,005,120.00
9,457,637.00
693,165.00
884,3 00.7 5
116,7 00.00
7,600.00
46,000.00
63,100.00
7 03 ,095.60
27,560.00
675,035.60
82,659.00
88,684.00
46,839.00
136,761.00
137,286.20
41,330.00
41,613.40

ป 2 563
3 7 5,995,903 .03
17 ,691,7 62 .2 5
17 ,2 11,603 .00
17 ,2 11,603 .00
7,167,130.00
104,479.00
60,500.00
759,550.00
8,559,874.00
560,070.00
480,159.2 5
12 3 ,500.00
50,000.00
73,500.00
2 96,87 3 .00
8,560.00
284,913.00
41,255.00
47,467.00
32,586.00
118,220.00
40,043.00
5,342.00

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
ป 2 565
3 7 8,690,600
-3 4.7 6% 2 81,005,900
2 2 ,92 5,2 00
-2 6.83 % 18,07 5,7 50
2 2 ,13 7 ,100 -2 3 .2 7 %
17 ,958,400
2 2 ,13 7 ,100 -2 3 .2 7 %
17 ,958,400
8,750,600
-35.32%
6,466,700
72,000
0.00%
72,000
66,000
0.00%
66,000
886,000
11,606,600
-9.14%
10,634,300
755,900
-5.07%
719,400
7 88,100 -57 1.58%
117 ,3 50
12 3 ,000
-3 9.3 0%
88,3 00
4,500
0.00%
4,500
118,500
-41.41%
83,800
607 ,000
10,000
593,000
100,000
150,000
13,000

-

-
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ป 2 561
4. แผนงานเคหะและชุมชน (รวม)
43 7 ,564,055.3 9
งานบริหารทั่ว ไป เก ี่ยวก ับ เคหะและชุมชน (รวม)
19,954,411.08
งบบุค ลากร (รวม)
19,099,2 51.68
เงินเด ือน ฝายประจํา (รวม)
19,099,2 51.68
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
7,139,440.00
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
84,000.00
เงินประจําตําแหนง
30,000.00
คาจางลูกจางประจํา
1,202,760.00
คาตอบแทนพนักงานจาง
9,886,383.71
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
756,667.97
งบด ําเนิน งาน (รวม)
855,159.40
คาตอบแทน (รวม)
146,2 50.00
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
29,300.00
คาเชาบาน
42,000.00
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
74,950.00
คาใชสอย (รวม)
62 2 ,862 .00
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
28,355.00
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
586,707.00
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการรณรงครักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองนาอยู
94,973.00
โครงการรณรงควันสิ่งแวดลอ ม
88,732.00
โครงการสงเสริมการเกษตรในเขตเมือง
47,112.00
โครงการเฝาระวังและแกไขปญหาหมอกควันเทศบาลนคร
109,100.00
โครงการเมืองเชียงใหมอากาศสะอาด
141,563.00
โครงการสงเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ มเมืองอยาง
50,330.00
โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางเสียง
54,897.00

ดาน/แผนงาน

เทศบาลนครเชียงใหม
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
1 คัน

ป 2 563

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
37,000
45,000
51,000
60,000
-

ป 2 565

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

87,000
-

-

-

-

29,994.00

-

-

29,900.00

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

24,969.00

-

-

-

-

7,800.00

500.00

3,400.00

4,000

-

86,047 .40
60,431.40
396.00
19,720.00
5,500.00
-

64,505.15
52,598.15
396.00
1,940.00
9,571.00
7 18,000.00
7 18,000.00
7 18,000.00
718,000.00

59,7 86.2 5
54,769.25
379.00
4,638.00
-

58,100
45,000
400
2,000
400
10,300
-

-100.00%
-150.00%
0.00%
0.00%
-19.08%
-

2 9,050
18,000
400
2,000
8,650
-
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โครงการถนนปลอดมลพิษเพื่อเมืองเชียงใหมอากาศสะอาด
โครงการสรางเครือขายอากาศสะอาด
โครงการสงเสริมการเดินทางแบบไรเครื่องยนต
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยใช
เทคโนโลยีแ ละการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงการสรางศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการอนุรักษตนไมใหญและพัฒนาพื้นที่สีเขีย วในเขตเมือง
โครงการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการพัฒนาเมืองคารบอนต่ําผานระบบการจัดการเมือง
อยางยั่งยืน
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเมืองคารบอนต่ําเทศบาลนคร
เชี
ยงใหม ดทําแผนพัฒนาเมืองอัจฉริย ะดานสิ่งแวดลอม
โครงการจั

จายจริง
ป 2 562

ป 2 561

ดาน/แผนงาน

งานไฟ ฟ าถนน (รวม)
งบบุค ลากร (รวม)
เงินเด ือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
1,003,807.85
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
2 2 ,42 3 ,542 .82
วัสดุสํานักงาน
170,749.75
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3,476,350.00
วัสดุงานบานงานครัว
41,850.00
วัสดุกอสราง
17,456,497.53

จายจริง
ป 2 562
7 9,040,2 06.7 7
2 6,7 12 ,686.00
2 6,7 12 ,686.00
8,537,245.00
47,244.00
84,000.00
1,752,420.00
15,096,680.00
1,195,097.00
41,544,688.3 1
7 3 5,060.00
648,760.00
86,300.00
15,607 ,52 7 .3 9
15,252,211.36
-

13,254,556.84
988,818.87
3 6,2 41,913 .66
510,100.00
410,400.00
37,200.00
62,500.00
17 ,2 7 8,03 7 .3 5
17,147,711.15
-

355,316.03

130,326.20

200,000

-

-

2 3 ,7 09,93 6.51
156,397.90
1,270,389.62
41,995.00
21,665,161.17

16,7 2 7 ,456.98
166,110.00
1,144,676.00
41,855.00
15,108,724.64

14,7 7 3 ,000
222,000
785,000
40,000
13,191,000

-

-

ป 2 563
61,866,500.3 7
2 3 ,3 59,2 56.7 1
2 3 ,3 59,2 56.7 1
7,537,090.00
41,521.00
74,000.00
1,463,270.00

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
89,3 41,7 00
3 1,13 3 ,2 00
3 1,13 3 ,2 00
10,419,000
30,000
84,000
1,430,800
17,768,800
1,400,600
3 9,13 7 ,500
1,03 1,000
901,000
36,000
94,000
2 1,968,400
21,768,400
-

ป 2 565
-
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ป 2 561
86,42 9,590.84
2 7 ,82 2 ,817 .00
2 7 ,82 2 ,817 .00
8,807,780.00
42,000.00
84,000.00
2,471,520.00
2,144.00
15,115,419.00
1,299,954.00
43 ,914,848.3 2
97 2 ,445.00
794,200.00
11,700.00
166,545.00
18,962 ,7 2 6.10
17,958,918.25
-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 562
237,726.00
157,709.82
112,557.00
68,000.00
1,492 ,164.41
1,344,531.82
92,303.18
55,329.41
3 69,982 .46
369,982.46
10,412 ,850.00
7 ,7 60,7 50.00
3 3 1,3 00.00
5,100.00
7,200.00
7,000.00
195,000.00
117,000.00
-

ป 2 563
22,138.00
109,343.34
59,670.00
74,940.00
1,7 2 6,3 19.3 3
1,617,467.64
54,596.12
54,255.57
2 ,2 65,3 3 0.00
2 ,2 65,3 3 0.00
17 1,800.00
119,800.00
10,000.00
42,000.00

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
247,500
80,000
1,500
18,000
113,000
70,000
5,000
1,3 65,100
1,150,500
127,000
87,600
19,07 1,000
16,93 7 ,000
-

ป 2 565
-
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
งบเงิน อุด หนุน (รวม)
เงินอุดหนุนสวนราชการ
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว
จัดซื้อตูล็อ คเกอร แบบ 6 ประตู จํานวน 1 ตู
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อโตะพับสีขาว จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อเกาอี้จ ัดเลี้ย ง จํานวน 200 ตัว
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดําและสี) จํานวน
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีทียู.
จํานวน 2 เครื่อง

ป 2 561
507,699.00
157,961.54
429,370.00
108,865.00
74,200.00
1,556,13 4.40
1,407,054.29
92,290.90
56,789.21
647 ,985.52
647,985.52
14,043 ,940.00
11,43 3 ,940.00
7 1,000.00
71,000.00
-

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 562
3 ,02 9,000.00
-

ป 2 563
-

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
13 ,489,000
-

ป 2 565
-

-

-

-

3,500,000
3,960,000

-

-

-

-

-

854,000

-

-

-

-

-

1,375,000
3,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

975,840.00
1,980,000.00
2,500,000.00
715,000.00
575,000.00
2,900,000.00
-

1,400,000.00
1,185,000.00

198,900.00
3 09,000.00
-

444,000.00
4,083 ,3 00.00
35,000.00
-

9,000.00
9,000.00
2 ,015,13 0.00
1,935,630.00
31,500.00

3 ,3 7 4,000
3,300,000
-
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ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ลอ พรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิก
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย
จํานวน 2 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบบรรทุกน้ํา
ขนาด 8,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ลอ มีลิฟทยกของทายกระบะ จํานวน
จึดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตันแบบมีชองวางหลังคนขับ จํานวน 1
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถยนตบรรทุกเททายหางเหยี่ยว ชนิด 6 ลอ จํานวน 2
จัดซื้อรถกระบะบรรทุก ขนาด 1 ตันพรอมเครนติดตั้งบน
กระบะเหล็ก จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถดัมพเปอร จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑก ารเก ษต ร (รวม)
จัดซื้อเครื่องปมแชดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑก อสราง
จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง

ป 2 561
9,93 6,7 40.00
92,000.00

ดาน/แผนงาน

15,000.00
17,500.00
16,000.00
133,000.00
11,000.00
7,000.00
80,000.00
29,500.00
1,040,800.00
500,000.00
55,000.00
485,800.00
-

121,000.00
26,900.00
-

ป 2 563
13,000.00
9,000.00
16,000.00
10,000.00
-

158,500.00
4,400.00
27,500.00
3,700,000.00
10,000.00
2 68,400.00
-

-

122,400.00
55,000.00

-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564
35,000
7,000
32,000
52 ,000
52,000
-

ป 2 565
-

-

-

-
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จัดซื้อกรรไกรตัดเหล็ก จํานวน 2 อัน
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อปมลม จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอินเวอรเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสกัด ทําลาย จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคีมตัดเหล็ก จํานวน 2 อัน
จัดซื้อเครื่องสกัด คอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสวานโรตารี่ ขนาด 780 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสกัด ไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดเชื่อมสนาม แบบใชแกส จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสวานสกัดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ชนิดเครื่องยนตดีเซล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสวานไฟฟา ขนาด 3/8 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อนั่งรานเหล็กสูง 1.7 เมตร จํานวน 10 ชุด
จัดซื้อรถบดลอเหล็กเรียบชนิด 2 ลอ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถเข็นปูนกระบะปม แบบ 2 ลอ จํานวน 4 คัน
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสีย งพรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อหมอแปลงไฟฟาสําหรับจายกระแสไฟฟาภายใน
สํานักงานแขวงกาวิละ
จัดซื้อโคมไฟฟาชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต 2x36 วัตต จํานวน
จัดซื้อโคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียม 250 วัตต จํานวน 5 ชุด

จายจริง
ป 2 562

ป 2 561

ดาน/แผนงาน

9,500.00
9,500.00
3 7 ,900.00
3,900.00
13,000.00
10,000.00
11,000.00
2 9,000.00
29,000.00
-

จายจริง
ป 2 562
91,000.00
19,000.00
19,000.00
2 9,7 50.00
2,750.00
5,500.00
7,500.00
14,000.00
-

-

-

2 ,610,000.00
2 ,2 00,000.00
-

2 ,652 ,100.00
-

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564

2 5,100.00
5,600.00
14,000.00
5,500.00
8,000.00
8,000.00
3 6,3 00.00
30,000.00
6,300.00
-

2 2 ,000
22,000
2 ,13 4,000
2 ,13 4,000
1,067,000

ป 2 565
-

-

-

-

-

-
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จัดซื้อโคมไฟฟาชนิดหลอดโซเดียม 150 วัตต จํานวน 14 ชุด
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องซักผา ชนิดฝาบน จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑโ รงงาน
จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทราย แบบไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูชารตแบตเตอรี่ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1
จัดซื้อปนลมยิงตะปู ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อสวานไฟฟาไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเจีย /ตัด แบบมือถือ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกบไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องเจีย มือไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณ ฑสํารวจ (รวม)
จัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางสิ่งสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางขาม บริเวณประตูคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชีย งใหม ถนนสุเทพ

ป 2 561

ดาน/แผนงาน

2,200,000.00
410,000.00
410,000.00
-

ป 2 563

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
1,067,000
-

ป 2 565

-

-

-

-

-

-

-

-

2 ,652 ,100.00
1,914,400.00

-

-

-

-

300,000.00

-

-

-

-

3 6,656,643 .2 2
3 2 ,818,17 1.2 2
97 ,7 60.00
97,760.00
2 5,552 ,7 99.7 0
18,737,400.00
4,558,693

437,700.00
57 ,43 4,196.82
3 4,811,896.82
83 ,7 00.00
83,700.00
2 4,167 ,3 2 9.89
16,505,752.50
5,506,281

44,3 57 ,413 .3 9
43 ,867 ,413 .3 9
2 98,7 60.00
298,760.00
3 8,3 3 1,3 18.7 5
15,032,636.12
19,421,109.75

3 3 ,648,900
3 2 ,560,900
12 0,000
120,000
2 7 ,3 2 2 ,900
20,717,900
4,580,000

-2 9.09%
-2 4.91%
0.00%
0.00%
-18.7 5%
0.00%
-100.00%

2 6,066,900
2 6,066,900
12 0,000
120,000
2 3 ,007 ,900
20,717,900
2,290,000

1,485,082.87

1,448,846.70

1,491,419.75

1,500,000

-100.00%

750,000

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

2,478,192.48
1,499,242.13
80,000.00
2,155,296.08

16,850,000.00
999,690.00
80,000.00
3,877,572.88

2,000,000
1,000,000
80,000
2,025,000

-100.00%
-100.00%
-100.00%
-

1,000,000
500,000
40,000
-

6,7 82 ,104.7 1
38,901.00

10,118,57 2 .40
46,740.00

5,010,114.95
45,789.00

4,3 58,000
45,000

-100.00%
-100.00%

2 ,17 9,000
22,500
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โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางขาม บริเวณหนาโรงเรียน
วิชัยวิทยา ถนนชางคลาน
โครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกลอง CCTV จากสถานีขนสง
ผูโดยสารไปยังหองควบคุมเทศบาลนครเชียงใหม
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ (รวม)
โครงการปรับปรุงปายชื่อ สํานักงานแขวงกาวิละ
โครงการปรับปรุงโรงเก็บอุปกรณงานสถานที่ฯ หลังสํานักงาน
แขวงกาวิละ
โครงการปรับปรุงอาคารโรงกรองน้ําถังตะกอนเปนอาคาร
สํานักงาน งานชาง แขวงนครพิงค
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานแขวงกาวิละ
งานสวนสาธารณ ะ (รวม)
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการตกแตงเมือ งเพื่อตอนรับเทศกาลประเพณีและในวัน
สําคัญตางๆ
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ
โครงการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ
โครงการวันตนไมประจําปแหงชาติ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน

จายจริง
ป 2 562

ป 2 561

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 562
498,789.63
49,890.00
2,002,337.77
7,466,415.00
29,620.00
24,780.00
442 ,2 94.53
194,613.46
245,229.27
2,451.80
2 2 ,62 2 ,3 00.00
3 ,82 8,900.00
1,3 67 ,500.00
-

7 4,47 2 .00
74,472.00
-

868,000.00
499,500.00
-

ป 2 563
99,400.00
31,710.00
324,085.95
4,471,680.00
18,350.00
19,100.00
2 2 7 ,2 19.69
48,374.72
176,405.37
2,439.60
490,000.00
-

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
450,000
-100.00%
45,000
-100.00%
450,000
-100.00%
3,312,000
-100.00%
1,000
-100.00%
27,000
-100.00%
27,000
-100.00%
1,000
-100.00%
7 60,000
0.00%
550,000
0.00%
200,000
0.00%
10,000
0.00%
1,088,000
2 04,000
2 04,000
95,000

-

ป 2 565
225,000
22,500
225,000
1,656,000
500
13,500
13,500
500
7 60,000
550,000
200,000
10,000
-
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
จัดซั้อโพเดียม จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย
จํานวน 1 คัน
คัน
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑไ ฟ ฟ าและวิท ยุ (รวม)
จัดซื้อเครื่องเสีย งหองประชุมสวนสุขภาพบานเดน จํานวน 1 ชุด
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 10 เครื่อง

ป 2 561
499,841.00
49,950.00
1,198,832.71
4,939,090.00
29,760.00
25,730.00
3 85,506.81
195,951.77
187,103.24
2,451.80
3 ,83 8,47 2 .00
2 ,919,47 2 .00
65,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
1,980,000.00
1,980,000.00

ดาน/แผนงาน

800,000.00
800,000.00
919,000.00
919,000.00
919,000.00

ป 2 563

2 ,461,400.00
1,826,200.00
635,200.00
18,7 93 ,400.00
18,2 94,000.00
-

490,000.00
-

-

9,994,000.00
6,300,000.00
2,000,000.00

-

-

499,400.00
499,400.00
-

490,000.00
490,000.00

2 86,967 ,695.17
2 65,7 50,895.17
1,998,900.00
1,998,900.00
2 52 ,485,952 .2 0
250,525,589.00
-

292,2 29,097 .01
273,2 22,2 97.01
2, 123,840.00
2,123,840.00
257,7 37,2 19.7 3
256,065,583.58

-

-

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
109,000
884,000
884,000
884,000

2 45,884,483 .3 2 2 2 5,007 ,3 00
2 45,105,483 .3 2 2 2 4,955,3 00
1,7 43 ,440.00
3 ,82 5,000
1,743,440.00
3,825,000
2 3 5,110,3 17 .40 2 14,946,7 00
234,500,549.00
213,596,700
-

ป 2 565
-

-

-

-

-

3 .18% 2 3 2 ,3 98,7 50
3 .2 0% 2 3 2 ,3 98,7 50
-3 0.7 7 %
2 ,92 5,000
-30.77%
2,925,000
3 .56% 2 2 2 ,87 9,2 50
4.04%
222,582,750
-
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จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออ น จํานวน 10 เครื่อง
ครุภัณ ฑอื่น ๆ (รวม)
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายสําหรับสวนเจริญประเทศ
จัดซื้อเครื่องเลนสนามสวนสุขภาพบานเดน
จัดซื้อเกาอี้สนามเหล็กดัด จํานวน 80 ตัว
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางสิ่งสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
โครงการกอสรางบานตนไม บริเวณสนามเด็กเลนภายใน
สวนสาธารณะหนองบวกหาด
โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในสวนสาธารณะ จํานวน 4
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางสวนสาธารณะ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษก
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ (รวม)
โครงการกอสรางรานคาภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
โครงการกอสรางหองน้ําสวนสาธารณะภายในสวนสาธารณะ
โครงการปรับปรุงหองประชุมศาลาอเนกประสงคสวนสุขภาพ
โครงการจัดทําปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณ
สวนสาธารณะเจริญประเทศ
งานก ําจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิก ูล (รวม)
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ

จายจริง
ป 2 562

ป 2 561

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 562
-

-

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

50,000
68,000
37,000
44,000
27,500

-

-

-

-

100.00%

20,000

ป 2 563

ป 2 564

ป 2 565
296,500

197,700.00
1,762,663.20

1,671,636.15

609,768.40

1,350,000

100.00%
-

50,000
-

10,93 7 ,7 2 2 .3 0
43,286.30
1,909.00
1,357,058.00
175,961.00
255,000.00
7,868,403.00
927,650.00
252,520.00
55,935.00
3 2 8,3 2 0.67
273,505.08

12 ,97 7 ,166.69
46,997.00
1,990.00
1,437,178.00
291,139.01
155,000.00
97,905.00
9,457,685.68
893,418.00
198,200.00
344,740.00
52,914.00
3 84,07 0.59
317,084.31

7 ,816,892 .98
47,082.60
6,425.00
1,612,035.00
944,036.25
162,300.00
97,049.00
3,859,004.28
685,435.85
149,800.00
219,060.00
34,665.00
43 4,83 2 .94
341,889.94

5,7 60,000
90,000
2,000
1,830,000
310,000
230,000
85,000
2,230,000
560,000
85,000
285,000
53,000
42 3 ,600
300,000

6.7 1%
-350.00%
-100.00%
-36.11%
31.11%
-100.00%
-100.00%
37.71%
-100.00%
-100.00%
-4.59%
-100.00%
-0.86%
0.00%

6,17 4,500
20,000
1,000
1,344,500
450,000
115,000
42,500
3,580,000
280,000
42,500
272,500
26,500
42 0,000
300,000
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(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการรณรงควันสิ่งแวดลอ ม
โครงการเฝาระวังและแกไขปญหาหมอกควันเทศบาลนคร
โครงการถนนปลอดมลพิษเพื่อเมืองเชียงใหมอากาศสะอาด
โครงการสรางเครือขายอากาศสะอาด
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยใช
เทคโนโลยีแ ละการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงการสรางศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการอนุรักษตนไมใหญและพัฒนาพื้นที่สีเขีย วในเขตเมือง
โครงการรณรงคการคัดแยกขยะจากชุมชน
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
100.00%

ป 2 561
197,700.00

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2 562
57,058.15
9,928.13
19,006,800.00
17 ,2 06,800.00
2 3 7 ,000.00
95,000.00
18,000.00
89,000.00

2 ,7 64,500.00
184,000.00
17,000.00
50,000.00
1,938,000.00
575,500.00
15,7 96,3 00.00
38,000.00

35,000.00
15,819,7 00.00
170,000.00
349,700.00
14,800,000.00
500,000.00
1,069,500.00
-

ป 2 563
83,567.29
9,375.71
7 7 9,000.00
7 7 9,000.00
54,500.00
54,500.00
17 0,000.00
170,000.00
50,000.00
50,000.00
43 8,000.00
-

ประมาณก าร
ป 2 564
ยอด ตาง(% )
102,000
0.00%
21,600
-20.00%
52 ,000
52 ,000
-

-

ป 2 565
102,000
18,000
-
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑสํานัก งาน (รวม)
จัดซื้อเต็นทอเนกประสงค ขนาด 4x6 เมตร จํานวน 5หลัง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 10 ตัว
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัว
จัดซื้อรถเข็นของแบบพับได จํานวน 50 คัน
จัดซอเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ตั้งพื้น จํานวน 10 เครื่อง
ครุภัณ ฑก ารเก ษต ร (รวม)
จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยชนิดสะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 6 เครื่อง
จัดซอเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงลม จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพนยาชนิดพนละออง (ULV) ขนาดใหญติดตั้งบน
จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรียระบบเติมอากาศ จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องยอ ยปุยอินทรีย จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑก อสราง (รวม)
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเลื่อยยนต จํานวน 5 เครื่อง
ครุภัณ ฑยานพ าหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา
จํานวน 1 คัน

ป 2 561
44,121.04
10,694.55
2 1,2 16,800.00
19,016,800.00
42 8,000.00
380,000.00
36,000.00
12,000.00
-

ดาน/แผนงาน

485,000.00
814,000.00
1,079,300.00
1,980,000.00
4,900,000.00
6,500,000.00
19,000.00
19,000.00
9,000.00
-

1,019,000.00
3 8,000.00
38,000.00
42 ,600.00
-

ป 2 563

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 564
-

438,000.00
66,500.00
66,500.00
-

3 0,000
30,000
2 2 ,000
22,000

ป 2 565
-

-

-

-

-

-

30,000.00

-

-

-

-

-

4,300.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000.00
2 ,2 00,000.00
2 ,2 00,000.00

5,800.00
2,500.00
1,800,000.00
1,800,000.00
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จัดซื้อรถจัก รยานยนต ขนาด 120ซีซี จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ขนาด 8,000 ลิตร จํานวน 1
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อกลอ งถายภาพและบันทึกภาพ จํานวน 1 กลอง
ครุภัณ ฑงานบานงานค รัว (รวม)
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 7 เครื่อง
ครุภัณ ฑค อมพ ิวเต อรหรืออิเล็ก ทรอนิก ส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง หมึกพิมพ จํานวน
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction ชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก สรางตางๆ

จายจริง
ป 2 562
50,500.00
-

ป 2 561

ดาน/แผนงาน

ป 2 563

ป 2 564

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )

ป 2 565

1,800,000.00
7 ,660,2 94.67
6,867 ,2 94.67
16,2 00.00
16,200.00
2 ,959,199.07
545,271.17
-

6,195,7 43 .7 0
6,195,7 43 .7 0
2 2 ,500.00
22,500.00
1,07 4,2 7 3 .08
502,599.08
-

169,682.70

2,413,927.90

571,674.00

1,917,700

-

513 ,2 3 0.09
60,617.10
2,500.00
2,848.00
420,570.99
3,900.00
3,998.00
18,796.00
3 ,2 67 ,82 7 .2 3
3,248,717.03

409,805.58
42,229.20
210,406.00
7,507.00
129,399.38
3,970.00
2,490.00
4,000.00
9,804.00
3 ,482 ,090.02
3,454,331.33

2 06,7 2 0.2 0
32,811.20
29,939.00
2,865.00
129,975.00
3,980.00
4,000.00
3,150.00
4,892 ,2 50.42
4,867,209.09

3 2 9,000
40,000
30,000
13,000
30,500
50,000
130,000
4,000
2,500
4,000
25,000
2 ,63 0,000
2,600,000

-43 .3 6%
-29.03%
-20.00%
0.00%
-205.00%
-150.00%
-30.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-25.00%
0.00%
0.00%

7 ,7 67 ,500
-7 3 .98%
5,487 ,7 00
-58.40%
3 6,000
-2 0.00%
36,000
-20.00%
2 ,492 ,7 00 -3 3 3 .51%
575,000
0.00%
-

4,464,500
3 ,464,500
3 0,000
30,000
57 5,000
575,000
2 2 9,500
31,000
25,000
13,000
10,000
20,000
100,000
4,000
2,500
4,000
20,000
2 ,63 0,000
2,600,000
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โครงการซอมแซมและปรับปรุงลานขนถายขยะ
โครงการกอสรางอาคารจัดเก็บและแยกขยะชิ้นใหญ
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารงานรักษาความสะอาดแขวง
งานบําบัด น้ําเสีย (รวม)
งบด ําเนิน งาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ย วกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ย วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสด ุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
คาสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
คาไฟฟา

จายจริง
ป 2 562

ป 2 561
1,200,000.00
1,000,000.00
7 ,555,7 15.08
4,497 ,815.08
7 16,7 57 .7 6
547,075.06
-

ดาน/แผนงาน

3,000,000.00

จายจริง
ป 2 562
27,758.69
7 93 ,000.00
7 93 ,000.00
7 93 ,000.00
499,000.00
157,000.00
137,000.00
-

ป 2 563
25,041.33
-

ป 2 564
30,000
2 ,2 7 9,800
2 ,2 7 9,800
2 ,2 7 9,800
2,279,800
-

ประมาณก าร
ยอด ตาง(% )
0.00%
-12 7 .98%
-12 7 .98%
-12 7 .98%
-

ป 2 565
30,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
-

100.00%
-

1,000,000
-
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณ ฑ (รวม)
ครุภัณ ฑโ ฆษณ าและเผยแพ ร (รวม)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณ ฑวิท ยาศาสตรหรือก ารแพ ทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องบมบีโอดีพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องทําน้ํากลั่นบริสุทธิ์ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูอบลมรอน จํานวน 1 เครื่อง
คาที่ด ิน และสิ่งก อสราง (รวม)
คากอสรางสิ่งสาธารณ ูป โภ ค (รวม)
โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสียสองฝงคลองแมขาพรอม
ปรับภูมิทัศน ระยะที่ 1 ตั้งแตถ นนระแกง ถึงประตูกอ ม
(สถานีสูบน้ําเสียที่ 6)
โครงการกอสรางทอรับน้ําเสียถนนอัษฎาธร
โครงการกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย บริเวณรองกระแจะ

ป 2 561
19,110.20
3 ,057 ,900.00
57 ,900.00
57 ,900.00
57,900.00
3 ,000,000.00
3 ,000,000.00
-

ดาน/แผนงาน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (รวม)
งานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ

โครงการพัฒนาการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงกาวิละ
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงเม็งราย
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงศรีวิชัย
โครงการดําเนินการตามภารกิจถายโอนศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมใหความรูดานกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการสงเสริมอาชีพองคกรชุมชนแขวงนครพิงค
โครงการสงเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ
โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย

2,282,238.62
2,282,238.62
1,972,368.62
71,500.00
71,500.00
1,893,925.00
573,600.00
1,170,325.00
84,001.00
4,240.00
112,700.00
288,903.00
110,400.00
302,542.00
69,590.00
53,084.00
96,505.00

1,317,846.23
1,317,846.23
1,058,846.23
45,380.00
45,380.00
757,072.00
576,180.00
180,892.00
66,842.00
52,000.00
12,000.00

3,527,300
3,527,300
3,064,700
155,000
155,000
2,898,700
582,000
2,316,700
130,000
600,000
37,000
157,000
366,700
106,000
100,000
90,000
400,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-128.81%
-128.81%
-98.80%
0.00%
0.00%
-110.72%
0.00%
-191.92%
-52.94%
-163.81%
-38.38%
-23.46%
100.00%

-

22,800.00
17,500.00
9,750.00
-

20,000

100.00%
100.00%
100.00%
-900.00%

30,000
50,000
30,000
2,000

69,856.00
57,797.00
98,990.00

-

20,000
70,000
70,000
100,000

0.00%
0.00%
-75.00%
-100.00%

20,000
70,000
40,000
50,000

ป 2563

5,840,139.27
5,840,139.27
4,142,289.27
73,120.00
73,120.00
4,062,225.00
506,880.00
3,555,345.00
92,510.00
148,200.00
294,078.00
374,700.00
413,600.00
103,200.00
404,300.00
-

ป 2564

ป 2565
1,541,600
1,541,600
1,541,600
155,000
155,000
1,375,600
582,000
793,600
85,000
139,000
76,600
81,000
100,000
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โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
โครงการสํารวจ จัดเก็บขอมูลพื้นฐานและบันทึกขอมูลเขาสูโปรแกรม
โครงการพัฒนาองคกรชุมชน
โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคผูประกาศขาวเสียงตามสายมืออาชีพ
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชน
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมและการพึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงนคร
พิงค

จายจริง
ป 2562

ป 2561

ดาน/แผนงาน
โครงการสงเสริมอาชีพองคกรชุมชนแขวงศรีวิชัย
โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรัชญา
ยง อมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช
(4)เศรษฐกิ
คาบํารุจงพอเพี
รักษาและซ
งานไดตามปกติ)
คาวัสดุ (รวม)
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
งบลงทุน (รวม)

6,943.62
2,107.22
4,836.40
309,870.00
107,870.00
-

6,944.27
2,129.27
4,815.00
1,697,850.00
1,697,850.00
114,300.00
11,000.00
-

250,000.00
250,000.00
6,394.23
1,577.06
4,817.17
259,000.00
259,000.00
145,000.00

8,800.00
4,500.00
90,000.00
-

100,000.00
38,000.00
-

6,990.00
-

1,327,850.00
39,850.00
1,288,000.00
118,300.00
66,100.00

ป 2563
-

24,000.00
21,000.00

ป 2564
50,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-150.00%
-

ป 2565
20,000
-

11,000
5,500
5,500
462,600
462,600
345,000
-

0.00%
0.00%
0.00%
-

11,000
5,500
5,500
-

90,000
130,000
125,000

-

-

-

-

-
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คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 2 ตู
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว
จัดซื้อรถเข็นของชนิด 6 ลอ จํานวน 1 คัน
จัดซื้อบอรดติดประกาศแบบ 2 หนา มีลอเลื่อน จํานวน 5 อัน
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโตะโฟเมกา จํานวน 50 ตัว
จัดซื้อชั้นวางของเหล็ก จํานวน 8 ชุด
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อชุดระบบเสียงหองประชุมสํานักงาน แขวงนครพิงค จํานวน 1 ชุด

ป 2561
48,360.00
150,000.00

จายจริง
ป 2562
46,236.00
1,451,878.00
-

ดาน/แผนงาน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ (รวม)
โครงการกอสรางลานอเนกประสงคภายในแขวงศรีวิชัย

ป 2561
6,990.00
24,990.00
24,990.00
75,890.00
29,000.00
7,900.00
15,600.00
3,490.00
17,400.00
2,500.00
-

202,000.00
202,000.00
202,000.00

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2564

21,000.00
15,900.00
-

60,000.00
16,000.00
-

117,600
46,000
22,000
20,000
17,000

5,000.00
-

-

5,000
7,600

62,500.00
62,500.00
74,900.00
33,000.00

-

38,000.00
76,000.00

-

-

ป 2565
-

-

-

-

-

-

- 2/103 -

จัดซื้อชุดระบบเสียงหองประชุมสํานักงาน แขวงกาวิละ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อกลองบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหวระยะไกล จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสําหรับงาน จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้ออุปกรณเลเซอรพอยเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย จํานวน 2 ชุด

จายจริง
ป 2562
52,200.00
-

ดาน/แผนงาน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รวม)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)

ป 2563

ป 2564

41,287,052.14
37,044,692.67
29,448,743.67
22,050.00
22,050.00
24,956,744.96
2,745,021.01
22,211,723.95

56,935,225.01
53,632,181.93
46,308,994.93
23,800.00
23,800.00
40,786,916.06
3,396,373.39
37,390,542.67

22,210,753.14
19,156,681.58
16,771,982.95
303,490.00
303,490.00
12,673,728.48
2,798,888.77
9,874,839.71

27,285,800
22,709,800
22,570,700
30,000
30,000
19,930,700
3,075,700
16,855,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
9.29%
14.50%
15.02%
0.00%
0.00%
16.68%
13.50%
17.24%

715,200.00
100,000.00
4,729,083.00

789,954.00
100,000.00
3,440,820.00

788,200.00
4,212,072.00

800,000
100,000
4,125,000

0.00%
-100.00%
0.00%

800,000
50,000
4,125,000

100,000.00

99,912.00

69,962.00

100,000

-100.00%

50,000

200,000.00
57,970.00

199,989.00
56,995.00

55,400.00
40,100.00

200,000
80,000

0.00%
-166.67%

200,000
30,000

77,832.00
58,935.00
4,374,796.00
272,589.45
49,640.00
4,428,770.97
89,050.00

79,935.00
67,253.00
6,729,948.00
254,260.70
49,980.00
4,346,544.28
99,120.00

71,459.00
68,247.00
188,400.00
4,139,532.71
-

80,000
70,000
5,000,000
300,000
50,000
5,000,000
-

-14.29%
-75.00%
28.57%
0.00%
0.00%
28.57%
-

70,000
40,000
7,000,000
300,000
50,000
7,000,000
-

ป 2565
30,080,000
26,560,700
26,560,700
30,000
30,000
23,920,700
3,555,700
20,365,000
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คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการวันเยาวชนแหงชาติ
โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยเยาวชน-ประชาชนสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูรอน
โครงการจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
โครงการกิจกรรมหองสมุดศาลาแดง
โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
โครงการจัดงานวันเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเวียงเจียงใหม

ป 2561

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน

(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

137,078.00
-

ป 2563
48,522.00
121,000.00
71,945.00
-

ป 2564
50,000
300,000
100,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2565

0.00%
-

300,000
-

3,983,691.03

-

-

-

-

-

99,590.00
2,189,234.50

-

-

-

100.00%
-

50,000
-

199,600.00
148,664.00
200,000.00
-

199,905.00
149,790.00
170,808.00
152,698.79
-

-

100,000

300,000
-

-100.00%
-50.00%
-

3,166,517.53
427,730.00
393,985.00
439,489.00
637,160.53
598,630.00
2,980.00

4,240,616.00
420,026.00
443,192.00
699,479.00
699,206.00
422,500.00
344,737.00
9,998.00

1,115,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
10,000

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

1,115,000
200,000
150,000
200,000
200,000
150,000
10,000

2,623,839.00
286,438.00
296,420.00
599,824.00
892,677.00
299,272.00
8,498.00

200,000

200,000
-
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โครงการจัดงานวันออกพรรษา
โครงการจัดงานประเพณีทําบุญเมือง
โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฯ
โครงการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน
โครงการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
โครงการเตรียมความพรอมเพื่อเปนเจาภาพแขงขันกีฬานักเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครั้งที่ 35 รอบชิง
ชนะเลิศ ณ เทศบาลนครภูเก็ด
โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหมโอเพน
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
โครงการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน

ป 2561

จายจริง
ป 2562
47,278.40
299,500.00
179,540.00
100,000.00
19,776,311.50

ดาน/แผนงาน
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
วัสดุสนาม
วัสดุอื่น
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)

ครุภัณฑยการเกษตร (รวม)
จัดซื้อปมน้ําอัตโนมัติพรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (รวม)
จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 49
นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

35,400.00
-

ป 2563
149,950.00
90,760.00
1,170,925.47
1,112,691.80
32,065.75
7,614.12
18,553.80
2,384,698.63
1,522,030.00
8,030.00
8,030.00
-

ป 2564
100,000
50,000
45,000
10,000
1,495,000
1,400,000
60,000
15,000
20,000
139,100
48,100
4,000
4,000
19,600
19,600

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

ป 2565
100,000
50,000
45,000
10,000
1,495,000
1,400,000
60,000
15,000
20,000
-
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คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อถังเก็บน้ําขนาด 1,000 ลิตร พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จํานวน 1 ตู
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว

ป 2561
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
90,000.00
4,485.00
4,300.00
1,230.00
46,000.00
46,000.00
-

จายจริง
ป 2562
595,425.00
48,805.00
34,998.00
25,000.00
497,250.00
1,257,662.87
1,191,436.64
37,144.44
12,151.85
16,929.94
7,323,187.00
1,074,100.00
-

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 2
เครื่อง
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย (รวม)
จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (AED) จํานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑกีฬา (รวม)
จัดซื้อกลองอลูมิเนียมขอบลูวิ่งกีฬา จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อโตะปงปองพรอมเน็ต จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อเบาะรองรับการกระโดดสูง จํานวน 1 ชุด

120,000.00
120,000.00
-

390,000.00
390,000.00
559,800.00
500,000.00
59,800.00
88,900.00
44,000.00

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2564
-

1,470,000.00
1,470,000.00
44,000.00
44,000.00

-

ป 2565
-

-

24,500
-

-

-

22,000

-

-

-

-

-

-

9,000.00

-

-

-

-

-

17,000.00

-

-

-

-

-

18,900.00

-

-

-

-

-

-

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

6,249,087.00
4,870,500.00
-

862,668.63
-

2,500
91,000
-

1,060,000.00

-

-

-

-

-

678,900.00

-

-

-

-

-
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จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม จํานวน 13 รายการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (รวม)
โครงการปรับปรุงอัฒจันทรไมมีหลังคาสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกภายในสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงแทงคน้ําสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม

ป 2561

จายจริง
ป 2562
35,400.00

ดาน/แผนงาน

เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

-

ป 2561

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง(%)

ป 2564

ป 2565

-

-

-

-

1,954,000.00
946,500.00

-

-

-

-

2,991,034.00
1,450,000.00
1,129,734.00
-

1,378,587.00
1,008,587.00

-

-

-

-

411,300.00
-

370,000.00

-

-

-

-

-

-

862,668.63
-

-

-

-

-

168,000.00
299,828.60

-

-

-

-

-

394,840.03

-

-

-

4,242,359.47
1,776,180.00
1,776,180.00
1,385,100.00
343,080.00
48,000.00

3,303,043.08
1,403,640.00
1,403,640.00
1,008,720.00
346,920.00
48,000.00

3,054,071.56
1,281,900.00
1,281,900.00
976,260.00
267,640.00
38,000.00

91,000
91,000

4,576,000
1,841,000
1,841,000
1,441,500
359,100
40,400

-30.03%
-15.18%
-15.18%
-20.25%
1.18%
-11.91%

3,519,300
1,598,300
1,598,300
1,198,800
363,400
36,100
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โครงการติดตั้งแผงกันกระสุนระยะยิง 50 เมตร และถมดินแนว
กันกระสุนระยะยิง 50 เมตร บริเวณสนามยิงปน
โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการกอสรางสนามวอลเลยบอลชายหาดพรอมอุปกรณประจํา
สนาม
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)
โครงการกอสรางทางระบายน้ําบริเวณโรงพลศึกษา 3
โครงการกอสรางทางระบายน้ําบริเวณสนามฟุตบอล 2
โครงการกอสรางรางระบายน้ําโรงพลศึกษา 2 และสนามยิงปน
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงหองน้ําใกลสนามยิงปน
โครงการติดตั้งระบบพนหมอกไอน้ําเพื่อลดหมอกควันและฝุน
ละอองในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ (รวม)
โครงการปรับปรุงหองสมุดประชาชนศาลาแดง (หองสงเสริม
พัฒนาการเด็ก)
โครงการปรับปรุงหองสมุดศาลาแดง
โครงการปรับปรุงสํานักงานศูนยเยาวชน-ประชาชนภายในสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (รวม)
งบบุคลากร (รวม)

จายจริง
ป 2562
1,970,000.00

ดาน/แผนงาน
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ

ป 2564
2,735,000
129,800
100,000
29,800
2,317,600
267,600
2,050,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-51.10%
-23.85%
0.00%
-520.83%
-63.49%
0.00%
-78.26%

ป 2563
1,674,171.56
75,040.00
47,640.00
27,400.00
1,372,127.17
183,600.00
1,188,527.17

ป 2565
1,810,000
104,800
100,000
4,800
1,417,600
267,600
1,150,000

-

497,504.00

499,904.00

500,000
500,000

-150.00%
-66.67%

200,000
300,000

321,633.81
-

329,293.49
-

389,223.17
-

500,000
100,000

0.00%
-

500,000
-

300,000.00
-

300,000.00
-

299,400.00
-

50,000
100,000
300,000
-

0.00%
0.00%
0.00%
-

20,000
30,000
100,000
-

206,604.00
93,968.00
2,499.00
19,008.00
2,500.00
24,930.00
14,400.00

213,596.00
86,411.00
2,500.00
27,460.00
2,495.00
25,000.00
19,800.00

201,402.00
71,921.00
4,991.00
28,100.00
4,860.00
24,482.00
20,000.00

240,000
100,000
5,000
30,000
5,000
25,000
20,000

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

240,000
100,000
5,000
30,000
5,000
25,000
20,000

ป 2561
2,435,779.47
67,800.00
42,800.00
25,000.00
2,134,997.81
1,513,364.00
621,633.81
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โครงการเทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม
โครงการเชียงใหมคาทดาวน (เทศกาลสงทายปเกา ตอนรับป
ใหม)
โครงการถนนคนเดิน
โครงการงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน (เทศบาลรําวงบง
โอโดริ)
โครงการประชาสัมพันธแอวเมืองเกา
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
โครงการเดิน วิ่ง วิถีลานนา
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จายจริง
ป 2562
1,817,903.08
74,760.00
44,960.00
29,800.00
1,504,797.49
378,000.00
1,126,797.49

ดาน/แผนงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น
คาสาธารณูปโภค (รวม)
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน (รวม)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน
1 คัน
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (รวม)
จัดซื้อลําโพงเสียงตามสาย จํานวน 30 ตัว

ป 2563
47,048.00
25,602.39
3,279.13
6,915.26
15,408.00
98,000.00
98,000.00
-

10,400.00
20,000.00
-

17,500.00
8,000.00
-

38,000
38,000.00
60,000.00
60,000.00

-

-

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

ป 2565
50,000
5,000
47,600
12,000
20,000
15,600
111,000
111,000
111,000
-

-

100.00%
-

111,000
-

-

-

ป 2564
50,000
5,000
47,600
12,000
20,000
15,600
-

-
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คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดติดผนัง จํานวน 2
เครื่อง
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตัว
จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโตะทํางานเหล็กพรอมกระจก จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อผนังกั้นหองสําเร็จรูป จํานวน 1 ชุด

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

จายจริง
ป 2562
49,930.00
24,749.59
3,068.76
6,272.83
15,408.00
81,500.00
81,500.00
81,500.00
56,000.00

ดาน/แผนงาน
ดานเศรษฐกิจ (รวม)
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (รวม)
งบบุคลากร (รวม)

คาตอบแทน (รวม)
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)

ป 2563
99,137,301.80

ป 2564
150,999,400

103,745,582.03
11,187,571.90
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
710,951.90
114,800.00
114,800.00
493,621.70
490,391.70

108,988,234.63
10,340,443.98
9,025,387.53
9,025,387.53
7,040,723.00
424,606.46
424,800.00
546,960.00
533,218.07
55,080.00
861,056.45
67,800.00
67,800.00
675,301.25
605,680.45

99,137,301.80
8,015,561.60
7,671,780.00
7,671,780.00
6,039,220.00
280,500.00
280,500.00
527,170.00
502,260.00
42,130.00
343,781.60
42,900.00
42,900.00
194,978.00
194,978.00

150,999,400
10,853,000
10,183,200
10,183,200
8,346,700
306,000
306,000
617,400
574,600
32,500
669,800
60,800
60,800
469,000
1,000
379,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-0.76%
-6.89%
18.34%
21.51%
21.51%
-1.70%
-155.00%
-155.00%
51.18%
81.95%
57.96%
-111.69%
-7.80%
-7.80%
-146.84%
-100.00%
-100.00%

490,391.70
3,230.00

605,680.45
69,620.80

194,978.00
-

379,000
89,000

-215.83%
100.00%
-

120,000
69,500
-

102,530.20

117,955.20

105,903.60

140,000

-100.00%

70,000

ป 2565
149,857,700
141,259,700
13,289,900
12,973,500
12,973,500
8,207,300
120,000
120,000
1,264,700
3,184,200
77,300
316,400
56,400
56,400
190,000
500
189,500
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เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)

ป 2561
103,745,582.03

จายจริง
ป 2562
108,988,234.63

ดาน/แผนงาน
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุคอมพิวเตอร
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อเกาอี้ขาเหล็กกลม จํานวน 20 ตัว

เงินเดือน ฝายประจํา (รวม)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน (รวม)
คาตอบแทน (รวม)
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน

ป 2563
54,853.60
4,950.00
14,940.00
2,450.00
28,710.00
-

ป 2564
60,000
5,000
15,000
30,000
30,000
-

92,558,010.13
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
310,619.00
15,480,571.80
555,170.00
300,020.00
90,000.00

98,647,790.65
20,322,629.00
20,322,629.00
15,923,469.00
223,638.00
266,400.00
264,660.00
3,369,657.00
274,805.00
10,480,552.65
582,480.00
244,380.00
132,000.00

91,121,740.20
19,174,824.00
19,174,824.00
15,516,854.00
185,200.00
237,200.00
254,580.00
2,799,295.00
181,695.00
9,593,816.20
617,470.00
309,720.00
136,800.00

140,146,400
22,828,900
22,828,900
18,429,100
127,200
199,200
296,900
3,549,900
226,600
8,773,500
586,000
313,600
72,000

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-100.00%
-150.00%
-87.50%
-100.00%
-100.00%
-9.52%
51.92%
51.92%
29.16%
43.32%
40.07%
76.06%
80.59%
83.62%
71.27%
66.41%
72.11%
70.00%

ป 2565
30,000
2,000
8,000
15,000
15,000
127,969,800
47,485,100
47,485,100
26,013,400
224,400
332,400
1,240,100
18,291,700
1,383,100
30,539,700
1,744,700
1,124,600
240,000
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ (รวม)
โครงการปรับปรุงหองประชุมสํานักการชาง
งานกอสราง (รวม)
งบบุคลากร (รวม)

ป 2561
54,732.20
4,975.00
14,508.00
28,315.00
33,800.00
33,800.00
33,800.00
33,800.00
-

จายจริง
ป 2562
54,298.20
4,785.00
14,992.00
19,200.00
24,680.00
454,000.00
454,000.00
454,000.00
454,000.00

ดาน/แผนงาน

คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ป 2563
170,950.00
2,697,960.80
171,534.14
-

ป 2564
200,400
2,519,000
288,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
47.28%
68.00%
96.34%
-

6,593,323.31

3,750,285.78

2,526,426.66

2,231,000

-

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

3,391,333.88
334,551.55
251,896.00
19,706.00
2,387,431.33
249,350.00
9,900.00
138,499.00
2,663,519.14
2,632,643.73
10,203.01
20,672.40

3,298,511.29
246,087.95
163,376.00
27,934.00
2,303,592.34
477,956.00
4,500.00
9,600.00
65,465.00
2,979,874.11
2,946,042.28
12,645.83
21,186.00
-

1,899,500
325,000
187,000
29,000
1,004,500
202,000
5,000
12,000
11,000
124,000
3,769,000
3,700,000
45,000
24,000

88.67%
-2.85%
85.55%
17.14%
92.93%
67.63%
-66.67%
0.00%
87.21%
12.68%
100.00%
9.29%
6.34%
69.39%
100.00%
0.00%

ป 2565
380,100
7,872,900
7,872,900
16,767,000
316,000
1,294,000
35,000
14,204,500
624,000
50,000
3,000
12,000
86,000
142,000
500
4,155,100
3,950,500
147,000
33,600
24,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
วัสดุ (รวม)
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่นๆ
คาสาธารณูปโภค (รวม)

ป 2561
165,150.00
7,384,182.09
790,858.78
-

จายจริง
ป 2562
206,100.00
3,843,219.63
92,933.85
-

ดาน/แผนงาน
งบลงทุน (รวม)
คาครุภัณฑ (รวม)
ครุภัณฑสํานักงาน (รวม)
จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น จํานวน 33 ชั้น
จัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (รวม)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน
2 ชุด
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกแบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งจาก
โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุด

3,960,000.00
58,000.00
58,000.00
-

575,000.00
3,480,000.00
3,900,000.00
-

ป 2563
62,353,100.00
1,378,600.00
240,000.00
240,000.00
798,000.00
798,000.00

ป 2564
108,544,000
-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-117.33%
100.00%
-

ป 2565
49,945,000
7,900,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%

7,900,000
7,900,000

3,900,000.00
91,600.00
60,000.00

249,000.00
249,000.00
91,600.00
60,000.00

-

-

-

7,600.00

7,600.00

-

-

-
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (รวม)
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
คัน
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน
จัดซื้อเรือพอนทูนเหล็กบรรทุกรถขุดไฮดรอลิคแขนยาวพิเศษ
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถเทเลอร ขนาดไมนอยกวา 180 แรงมา 2 เพลา จํานวน
1 คัน
ครุภัณฑกอสราง (รวม)
จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกแขนยาว ชนิดตีนตะขาบสะเทินน้ําสะเทินบก
จํานวน 1 คัน
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน
ครุภัณฑสํารวจ (รวม)
จัดซื้อกลองสํารวจประมวลผล จํานวน 1 กลอง

ป 2561
56,803,579.00
5,794,451.00
429,000.00
429,000.00
3,960,000.00
-

จายจริง
ป 2562
67,844,609.00
8,824,400.00
4,832,800.00
777,800.00

ดาน/แผนงาน
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฎหมาย จํานวน 2 ชุด
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ
โครงการกอสรางโรงจอดรถและเครื่องจักรขนาดใหญของงาน
ซอมแซมระบบระบายน้ํา

1,347,451.00

-

ป 2563
24,000.00
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

ป 2564

ป 2565
-

51,009,128.00
-

59,020,209.00
1,100,000.00
1,100,000.00

60,974,500.00
-

108,544,000
-

-158.16%
-

42,045,000
-

36,686,928.00
800,000.00
3,000,000.00
-

57,920,209.00
2,551,000.00

56,574,500.00
-

108,544,000
-

-

-

600,000.00

1,274,260.00
-

-

-

-

-

420,000.00

-

-

-

-

-

619,500.00

-

-

-

-

-

294,000.00

-

-

-

-

-

2,376,068.00
4,252,860.00
1,356,000.00

-

-

-

-

-
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (รวม)
โครงการขุดลอกลําเหมืองหวยแกว
โครงการขุดลอกลําคูไหว
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ํา ถนนสามลาน
ซอย 7
โครงการขุดลอกคลองแมขา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนน 12 สิงหา
ซอย 1
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนมนตรีเชื่อมตอถนนบํารุงราษฏร
ซอย 4
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนมูลเมือง
ซอย 1
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ซอยขางวัดพวก
เปย
โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนศิริธร ซอย 1
โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนเทพารักษ
โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนโชตนา ซอย 8

ป 2561

จายจริง
ป 2562
24,000.00

ดาน/แผนงาน

-

-

-

3,680,000.00
1,468,500.00

-

-

-

-

-

3,000,000.00
980,000.00

-

-

-

-

-

850,000.00

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

ป 2563

ป 2564

ป 2565
-

-

462,780.00

-

-

-

-

-

1,490,000.00

-

-

-

-

-

1,520,000.00

-

-

-

-

-

3,560,000.00

-

-

-

-

-

409,000.00
990,000.00

-

-

-

-

-

625,000.00

-

-

-

-
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โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนกูเตา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ถนนโชตนา
ซอย 26
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนเมืองสาตร
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนเจริญประเทศ
ซอย 1
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนจุมพล
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกพรอมฝาบอพัก ถนน
ธารทอง
โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา ถนนมหาโชค ซอย 12 ถึงคลองแม
ขา
โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา ถนนธนุษยพงษ ซอย 1
โครงการกอสรางประตูน้ําคลองแมขาเขาลําเหมืองกาง
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนใน
หมูบานระฆังนิเวศน
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหนาหอพักเพิ่มคํา ถ.
ลําพูน ซ.8
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนลําพูน
ซอย 5
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.บุญเรืองฤทธิ์
ซ.2
โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.พัฒนาชางเผือก
ซ.1
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.อุนอารี ซอย 5 เชื่อม ซอย 7
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและฝาราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.ทิพยเนตร ซ.2 เชื่อม ถ.วัวลาย ซ.6
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล. ซอยรอบวัดธาตุ
คํา

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2561
4,300,000.00
1,290,000.00

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

199,000.00
3,405,969.00

-

-

-

-

-

1,445,000.00
3,700,000.00

-

-

-

-

-

3,524,500.00

-

-

-

-

-

3,297,000.00

-

-

-

-

-

983,000.00
209,000.00

-

-

-

-

-

2,265,000.00

-

-

-

-

-

3,716,700.00

-

-

-

-

-

1,159,000.00

-

-

-

-

-

2,270,000.00

-

-

-

-

-

535,000.00

-

-

-

-

-

2,333,000.00

-

-

-

-

ป 2561

ป 2563

ป 2564

ป 2565
-
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โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.ใจแกว ซ.6
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถ.พระปกเกลา ซ.4ข
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.สนามกีฬา ซ.2
เชื่อม ซ.3
โครงการกอสรางทางขามลําคูไหวชุมชนทิพยเนตร
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เจริญราษฎร
ซ.6
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถ.อนุบาล ซ.2
โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและ
ทางเดินเทา ถ.ลอยเคราะห (ตั้งแต ถ.คชสาร ถึง ถ.กําแพงดิน)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง (ชวงถนนราช
ดําเนินถึงถนนราชมรรคา)
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง (ชวงหนาวัดทราย
มูลเมืองถึงถนนราชมรรคา)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถ.ราชวงศ ซ.2
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนทางเขาที่ทํา
การชุมชนปาหา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีภูมิ
ซอย 1
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
วัวลาย ซอย 1
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.เจริญประเทศ ซอย 2 เชื่อมตอ ซอย 4
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนระแกง
ซอย 1
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแกวนวรัฐ ซอย 4 (ตอนปลาย)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนชลประทาน

จายจริง
ป 2562
1,260,000.00
565,000.00
2,840,000.00

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

401,000.00

-

-

-

-

-

840,000.00

-

-

-

-

-

-

1,395,000.00
1,210,000.00

-

-

-

โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ําถนนโสตศึกษา
โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณชุมชนทา
สะตอย เขต 3
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
พระปกเกลา ซ.6
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมณีนพรัตน ซ.2
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนพระปกเกลา ซ.12
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานแพะ
ซ.1
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนชุมชนทิพยรัตน ซ.9 เชื่อม ซ.12
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบํารุงบุรี ซ.2
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมหาโชค ซ.22
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฎรอุทิศ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนปาพราว ตั้งแตถนนชาง
คลานเขาไปจนถึงถนนปาพราว

-

-

2,500,000.00
590,000.00

-

-

-

-

-

943,000.00

-

-

-

-

-

2,100,000.00
2,030,000.00
720,000.00

-

-

-

-

-

1,752,300.00

-

-

-

-

-

670,000.00
2,980,000.00
3,080,000.00

-

-

-

-

-

2,810,000.00

-

-

-

ป 2561

ป 2563

ป 2564

ป 2565
-
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โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา คสล.ถนนทาสะตอย
ติดกําแพงคายกาวิละ (ตั้งแตทางโคงวัดทาสะตอยทะลุไปถึงชุมชน
ทาสะตอย)
โครงการกอสรางผิวจราจรพรอมระบบระบายน้ํา ถนนศรีภูมิ ซอย
10
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนใจแกว
ซอย 6
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนทาแพ ซ.2
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมฝาบอ
พักถนนศรีปงเมืองเริ่มตั้งแตถนนมหิดลจนถึงทางแยกถนนเวียงพิงค

จายจริง
ป 2562
1,090,000.00

ดาน/แผนงาน

ดาน/แผนงาน

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

1,420,000.00

-

-

-

-

690,000.00

-

-

-

-

-

670,000.00

-

-

-

-

-

1,140,000.00
1,770,000.00
1,990,000.00
1,500,000.00
1,866,000.00
2,412,000.00
1,600,000.00

-

-

-

-

-

2,060,000.00

-

-

-

-

-

4,950,000.00

-

-

-

-

-

1,820,000.00

-

-

-

-

-

700,000.00

-

-

-

-

-

1,740,000.00

-

-

-

ป 2561
-

-

ป 2563
598,200.00
1,930,000.00
320,000.00

-

-

-

ป 2564

ป 2565
-
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โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนราชมรรคา ซ.7ข
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนศรีลานนา ซ.2
โครงการกอสรางราวกันตกถนนอนุวิถีตั้งแตหอพักซีแมนชั่น ถึง
ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยฟาติมาคอรท (สายลมจอย)
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเขาชุมชน
12 สิงหา (ขางศรีประเสริฐ)
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมฝาบอ
พักถนนราชเชียงแสน ซ.2
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนสิทธิวงศ
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนชุมชน 5 ธันวา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนอารักษ ซ.4
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนชางเผือก ซ.4 ข
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนมูลเมือง ซ.9
โครงการปรับปรุงทางเทาถนนราชวงศ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพระปกเกลา ตั้งแตแยกกลางเวียง
ถึงประตูเชียงใหม
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัวลาย ตั้งแตถนนราชเชียงแสนถึง
ถนนทิพยเนตร
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบํารุงบุรี ตั้งแตแจงกูเฮือง
ถึงแจงขะต๊ํา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชางมอย ตั้งแตถนนชัยภูมิถึงถนนวิ
ชยานนท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชางมอยตัดใหม ตั้งแตถนนทาแพ
ถึงถนนชางมอย
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตรัสวงค ตั้งแตสุสานสันกูเหล็กถึง
ถนนซุปเปอรไฮเวย ชม-ลําปาง

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน

จายจริง
ป 2562

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

2,148,000.00

-

-

-

1,000,000.00

-

-

-

2,700,000

-

-

-

2,252,000

-

-

-

-

5,968,000

-

-

-

-

-

7,100,000

-

-

-

-

-

4,340,000
5,749,000
2,294,000

-

-

-

-

-

2,290,000

-

-

-

-

-

2,890,000

-

-

-

-

-

2,118,000

-

-

-

-

-

2,390,000

-

-

ป 2561
-

-

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแกวนวรัฐ ตั้งแตสี่แยกโรงเรียนป
ริ้นสถึงสะพานนครพิงค
โครงการปรับปรุงตลิ่งลําเหมืองสาธารณะดานหลังศูนยการคากาด
สวนแกว
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนสนามกีฬา ซอย
1
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนเกาะ
กลาง ซอย 6
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมกอสรางระบบ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนในชุมชนปาพราวนอก (หมูบานอุนเรือนเกา)
จํานวน 3 สาย
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพรอมกอสรางระบบระบายน้ําถนนสวน
ดอก ซอย 6
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนโชตนา ซอย 22
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําถนนสันติรักษ
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนปาตัน
ซอย 5
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมระบบระบายน้ํา
ถนนเชียงใหม-ลําพูน ซอย 3 เชื่อมตอซอย 4
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
มูลเมือง ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
ลําพูน ซอย 6 (ทางเขาหอพักรุงทองคํา)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตคอนกรีตพรอม
ปรับปรุงฝาบอพักถนนนันทารามสายหลักเริ่มตั้งแตสามแยกถนนสุ
ริยวงศไปจนถึงทางแยกหนาวัดนันทาราม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2564

ป 2565
-

- 2/120 -

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชางคลาน ตั้งแตโรงแรมรติลานนา
ถึงทางลอดสะพานแมน้ําปง

ป 2563
1,470,000.00

ดาน/แผนงาน

ป 2561

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

-

-

-

ป 2564
2,300,000
4,260,000

ป 2565

-

-

-

530,000

-

-

-

-

-

6,810,000

-

-

-

-

-

2,620,000
3,739,000

-

-

-

-

-

2,300,000

-

-

-

-

-

1,762,000

-

-

-

-

-

1,240,000
505,000

-

-

-

-

-

1,838,000
713,000
3,600,000

-

-

-

-

-

3,835,000

-

-

-

-

-

1,400,000

-

-

-

-

-

2,148,000

-

-

-

-

-

1,825,000

-

-

-

- 2/121 -

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนกูเตา ซอย 1
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนลําพูน
ซอย 8
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
ภายในชุมชนระแกงเชื่อมตอถนนระแกง ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนปาหาเชื่อมถนน
ชมดอย
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนโชตนา ซอย 6
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.
ส.ล.ถนนบํารุงราษฎร ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตและระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนวัวลาย ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนพระปกเกลา ซอย
4
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนศรีมงคล
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย
หมื่นมงคล
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนอารักษ ซอย 2
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนอุนอารีย ซอย 3
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
มนตรี เชื่อมตอถนนบํารุงราษฎร ซอย 4
โครงการปรับปรุงถนนพรอมกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ชุมชน
อินทรนุรักษ ซอย 2
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ําถนนพระปกเกลา ซอย
11
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนมณีนพรัตน ซอย
1
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนสามลาน ซอย 6

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน

ป 2561
-

-

-

ป 2564
2,660,000

-

-

-

2,100,000
5,095,000

-

-

-

-

-

1,495,000

-

-

-

-

-

1,300,000
1,995,000

-

-

-

-

-

993,000

-

-

-

-

-

2,634,000

-

-

-

-

-

4,256,000

-

-

-

-

-

3,500,000
700,000

-

-

-

-

-

300,000

-

-

-

ป 2563

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

5,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00
-

-

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%

ป 2565
-

42,045,000
456,800
1,200,000

- 2/122 -

โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนอินทวโรรส ซอย
3
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนสุขเกษม ซอย 4
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ถนนมูลเมือง (ชวงถนนมูลเมือง
ซอย 9 ถึงถนนราชวิถ)ี
โครงการปรับปรุงฝาบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการปรับปรุงแสงสวางลานอนุสาวรียสามกษัตริย
โครงการปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล.ถนนสนามกีฬา (ตั้งแตหนา
ขนสงชางเผือกถึงหนาสนามกีฬาเทศบาล)
โครงการปรับปรุงทางเดินเทา ค.ส.ล.ถนนวิชยานนท (ตั้งแต
สะพานนครพิงคถึงตลาดวโรรสฝงกาชาด)
โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนหัสดิเสวีตั้งแตสุสานชางเผือกถึง
ถนนหลังตลาดธานินทร
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราชภาคินัย (ตั้งแตถนนศรีภูมิถึง
ถนนบํารุงบุร)ี
โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนราชมรรคาตลอดสาย
โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งลําเหมืองสาธารณะประโยชนบริเวณ
ดานหลังชุมชนทิพยรัตนวิลลา
โครงการปรับปรุงพนังกันตลิ่งลําเหมืองสาธารณะประโยชนตั้งแต
ศูนยมาลาเรีย เขต 2 เชียงใหมถึงวัดปนเสา
โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพรอมขุดลอกลําเหมืองหวยแกว
โครงการปรับปรุงซอมแซมตลิ่งคูเมือง
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ, แขวง
นครพิงค แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (รวม)
โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในบริเวณสุสานชางคลาน
โครงการซอมแซมและปรับปรุงลานขนถายขยะ

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงประตูน้ําคูเมือง ตั้งแตแจงหัวรินไปจนถึงแจงศรีภูมิ

-

-

-

-

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

-

-

-

-

100.00%

3,700,000

-

-

-

-

100.00%

2,650,000

-

-

-

-

100.00%
100.00%

3,550,000
3,132,000

-

-

-

-

100.00%

1,336,000

-

-

-

-

100.00%

1,280,000

-

-

-

-

100.00%
100.00%

1,220,000
3,386,000

-

-

-

-

100.00%

462,000

-

-

-

-

100.00%
100.00%

3,350,000
1,440,000

-

100.00%
-

2,100,000
-

ป 2561

14,322,200.00
4,400,000.00

ป 2563

-

ป 2564

4,400,000.00
4,400,000.00

ป 2565
1,830,200
3,882,000
4,950,000
2,120,000
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โครงการปรับปรุงทางเดินเทาถนนหวยแกว
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนหลิ่งกอก
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนปาตัน ซอย 15
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนหมื่นดามพราคต
ซอย 4 ก
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีมงคล
ซอย 9
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนชางเผือก ซอย 4
(แยกตลาดเอราวัณเกา)
โครงการปรับปรุงถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนกระดังงา
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนใจแกว
ซอย 1 ง.
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมกอสรางราว
เหล็กกันตก ถนน 700 ป
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนลําพูน ซอย 5
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนอนุวิถี ซอย 1
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตพรอมฝาบอพัก ถนนสุ
ริยวงศ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินเลียบน้ําปงและทางเดินลงน้ําปง
เชิงสะพานนวรัฐฝงจวนผูวาฯ
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเทพฤทธิ์
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนภายในหมูบานระมิงค ซอยแยก 2
โครงการกอสรางถนนพรอมระบบระบายน้ํา ถนนโชตนา ซอย 26

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน
โครงการปรับปรุงระบบน้ําพุในคูเมือง จากระบบปมหอยโขงเปน
ระบบปมซัมเมิรสซิเบิลพรอมตูคอนโทรลควบคุมระบบไฟฟา

ป 2561
9,922,200.00

จายจริง
ป 2562

ป 2563
-

ป 2564
-

-

ประมาณการ
ยอดตาง(%)
-

ป 2565
-

- 2/124 -

ดาน/แผนงาน
2. แผนงานการเกษตร (รวม)
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (รวม)
งบดําเนินงาน (รวม)
คาใชสอย (รวม)
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายงบรายจายอื่นๆ
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษา
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
งบลงทุน (รวม)

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

ป 2561

ป 2563

ป 2564

ป 2565
8,598,000
8,598,000
1,898,000
1,898,000
1,898,000
-

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

6,700,000
6,700,000
6,700,000
2,900,000

-

-

-

-

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

800,000
800,000
800,000
600,000
800,000
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง (รวม)
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลําเหมืองสาธารณะประโยชน ตั้งแต
ชุมชนบานเอื้ออาทรปาตันถึงถนนปาตัน ซอย 15
โครงการขุดลอกลําเหมืองแกว
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงนครพิงค
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย
โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงศรีวิชัย

จายจริง
ป 2562

ดาน/แผนงาน

ประมาณก าร
ยอด ตาง
-13 .01%
-13 .01%
-13 .01%
-13 .01%
0.00%
-11.14%
0.00%
3.43%
6.07%
2.67%
-127.75%
3.28%
0.00%
-15.7 1%

ป 2 565
3 00,3 3 6,2 00
3 00,3 3 6,2 00
3 00,3 3 6,2 00
3 00,3 3 6,2 00
400,000
6,708,400
6,000,000
177,865,200
22,281,600
900,000
37,102,000
49,029,000
50,000
1,400,000,000

- 2/126 -

ป 2 561
ดานก ารดําเนิน ก ารอื่น ๆ (รวม)
2 84,663 ,690.19
1. แผนงานงบก ลาง (รวม)
2 84,663 ,690.19
งานงบก ลาง (รวม)
2 84,663 ,690.19
งบก ลาง (รวม)
2 84,663 ,690.19
คาชําระหนี้เงินตน
48,487,802.75
คาชําระดอกเบี้ย
620,019.03
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
6,298,082.00
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่นๆ
12,900,000.00
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
150,170,500.00
เบี้ยยังชีพความพิการ
19,993,600.00
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
848,000.00
เงินสํารองจาย
รายจายตามขอ ผูกพัน
45,198,566.41
เงินชวยพิเศษ
147,120.00
รวมทั้งสิ้น
1,594,7 08,7 7 7 .46
หมายเหตุ จายจริงไมรวมจายจาก เงินอุด หนุน เฉพ าะก ิจและจายขาดจากเงินสะสม

จายจริง
ป 2 562
ป 2 563
ป 2 564
2 62 ,3 85,43 7 .12
2 55,582 ,3 87 .61
3 3 9,3 96,500
2 62 ,3 85,43 7 .12
2 55,582 ,3 87 .61
3 3 9,3 96,500
2 62 ,3 85,43 7 .12
2 55,582 ,3 87 .61
3 3 9,3 96,500
2 62 ,3 85,43 7 .12
2 55,582 ,3 87 .61
3 3 9,3 96,500
4,331,064.61
13,098.39
277,626.00
256,195.00
400,000
6,222,579.00
5,419,964.00
7,455,900
14,684,700.00
6,787,000.00
6,000,000
161,583,000.00
164,273,100.00
171,765,600
20,759,200.00
21,005,600.00
20,928,000
712,000.00
786,000.00
876,000
822,500.00
12,951,980.00
84,500,000
52,589,099.12
43,367,938.61
47,421,000
390,570.00
734,610.00
50,000
1,658,43 2 ,902 .69 1,3 15,2 84,7 2 2 .51 1,62 0,000,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2/1/1
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,400,000,000 บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม
125,639,230 บาท
งบบุคลากร
รวม
84,715,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
9,923,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน
2,132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 55,530 บาท
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
จำนวน
480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จำนวน
480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จำนวน
1,033,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้
- ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ในอัตราเดือนละ 13,880 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

2/1/2
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์กร
จำนวน
5,798,600 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 30,540 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 24,990 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
ในอัตราเดือนละ 19,440 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
74,791,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
40,926,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
999,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิ นค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจำตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้น
สูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล

2/1/3
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิ น 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
2,306,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อ มเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
จำนวน
15,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้า งประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้น
สูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว155
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
27,225,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
2,509,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
40,888,830 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
5,317,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จำนวน
2,000,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2513 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน
ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลผู้ขอรับการประเมิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการประเมินบุคคล ผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบสมรรถภาพทางการบริหารตามที่กฎหมาย
หนังสือสั่งการกำหนด และจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจและประเมินผลงาน
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ
พนักงานที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2557
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ค่าเบี้ยประชุม
จำนวน
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล
การแปรญัตติและในกิจการอื่นของสภาเทศบาล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1,271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่
อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
1,464,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
547,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมี
สิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
10,378,600 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
4,495,600 บาท
ค่าถ่ายเอกสาร
จำนวน
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เช่น รายงานการประชุมสภา เอกสารงานทะเบียนราษฎร เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าซักฟอก
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซัก ฟอกต่าง ๆ เช่น ผ้าม่านหน้าต่าง ผ้ าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ และ
เครื่องใช้อนื่ ๆ ฯลฯ
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
จำนวน
8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญและวิสามัญ
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และหนังสือต่าง ๆ ตามโครงการพิ เศษ เช่น ระเบียบทางด้านกฎหมาย
ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมในวาระสำคัญต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จำนวน
22,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาที่เกี่ยวกับงานของเทศบาลนคร
เชีย งใหม่, ค่าวางหลักประกัน ศาล, ค่าเสียหายในคดีแ พ่ง , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกระบวนการ
พิจารณา และค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน
ข้าราชการท้องถิ่นผู้กระทำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
1,175,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์การทะเบียนราษฎร, จ้างเหมาล้างอัดฉีด
รถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน, จ้างเหมากำจัดแมลง แมง หนูหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรค ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน จำนวน
1,476,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกอาคาร
เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รวมตลอดจนถึงห้ องโถง ระเบียง
ทางเดินและห้องน้ำ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบน้ำประปา และห้องสุขาภายในอาคาร จำนวน
240,000 บาท
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาและห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) สำนักงาน จำนวน
349,200 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และบริเวณ
โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลฯ นอกเวลาราชการในวันธรรมดา วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและรักษาระบบโทรศัพท์ภายในของ จำนวน
114,000 บาท
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจเช็คการทำงานของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ของเทศบาลฯ เป็นประจำทุก
เดือนและพร้อมเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบและการ์ด (เป่าฝุ่น)
ตรวจเช็คข้อมูลตู้ สาขาโทรศัพท์พร้อมทำการสำรองข้อมูล ตรวจเช็คการทำงานของระบบบันทึกข้อมูล
การใช้โทรศัพท์ ตรวจเช็คการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ ตรวจเช็คการทำงานระบบสำรองไฟ
กรณีไฟดับ ตรวจเช็คการทำงานระบบจ่ายไฟกระแสสลับ และไฟกระแสตรง และจัดทำแฟ้มข้อมูลของ
ระบบโทรศัพท์ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมบันทึกรายงานการเข้าตรวจเช็คประจำทุกเดือน ฯลฯ
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- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาระบบลิฟต์ อาคารสำนักงาน
จำนวน
40,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริษัทตรวจเช็คการทำงานของระบบลิฟต์ของเทศบาลฯ เป็นประจำทุกเดือน
โดยตรวจ เช็คสภาพการทำงาน การทำความสะอาดแผงวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบการทำงาน การบำรุงรักษา
ทุกระยะพร้อมบันทึกรายงานการเข้าตรวจเช็คประจำเดือน ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
จำนวน
213,000 บาท
คอมพิวเตอร์ (ON-LINE) สำหรับการบริการด้านงานทะเบียน
ราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) และเครื่องพิมพ์
สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ณ งานบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาล
นครเชียงใหม่ และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) พร้อมทั้งระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE
และระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน SOFTWARE ของเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานแขวงนครพิงค์
จำนวน
147,600 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงนครพิงค์
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานแขวงกาวิละ
จำนวน
147,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงกาวิละ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานแขวงเม็งราย
จำนวน
147,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงเม็งราย
- ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานแขวงศรีวิชัย
จำนวน
147,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานแขวงศรีวิชัย
- ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ
จำนวน
100,000 บาท
คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชนแขวงเม็งราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัว
ประชาชนแขวงเม็งราย
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
จำนวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อนำผลการประเมินมาประกอบ การวางแผนบริหารงานให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และนำผลการประเมินมาประกอบ การขอกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2565 โดยการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ที่เป็นกลาง ทำแบบสำรวจ
ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จำนวน
3,347,600 บาท
ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่ง
สถานที่ประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน การประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือคำสั่งของเทศบาลนครเชียงใหม่ การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือการประชุม
ของคณะกรรมการที่สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ต้ังขึ้น การประชุมระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ กับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน การประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงการประชุมกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาล
นครเชียงใหม่ และเพื่อจ่ายเป็นค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ ยมชมเทศบาลนครเชียงใหม่ หรื อกรณี ตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ
การแถลงข่ าว การมอบเงิน หรือสิ่งของบริจาคให้ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยถือปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกีย่ วเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
เป็นกรณีพิเศษ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่าง ๆ การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน เครื่องไทยธรรม
เครื่องกัณฑ์เทศน์ ผ้าแพร ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ฯ ป้ายตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ พระบรมฉายาลักษณ์
ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
2,535,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
จำนวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ หรือของที่ระลึกสำหรับมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว หรือกรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของเทศบาลนครเชียงใหม่ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
351,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบี ย นในการเข้ารับการฝึ กอบรม สั มมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จำนวน
260,000 บาท
ราชอาณาจักร
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า เบี้ ย เลี้ย ง ค่ า พาหนะ และค่า เช่า ที่ พั ก ระหว่า งเดิน ทาง ค่า บริก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่ านทางด่วนพิ เศษ ค่าธรรมเนี ยมในการใช้สนามบิน ให้ แก่พนักงาน ลู กจ้ างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ หรือ
งานกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
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ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กรณีกระทำละเมิดแก่บุคคลภายนอก
รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุจากทางเทศบาล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
โครงการวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม)
จำนวน
4,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการเบิกจ่ายค่า ใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน)
จำนวน
1,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล 24 เมษายน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่
ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
แบบพิมพ์ทใี่ ช้ในการเลือกตั้ง ค่าบอร์ดเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และ
สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในระดั บจังหวัด และระดับประเทศตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน
232,000 บาท
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เช่น ค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และ
การส่ งนั กกี ฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/466 ลำดับที่ 2
- สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครั ฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน
465,000 บาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่าย
ประดับธงทิวตกแต่งบริเวณงาน ค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และ
การส่ งนั กกี ฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่ มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/465 ลำดับที่ 1
- สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน
400,000 บาท
สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายประดับธงทิว ตกแต่งบริเวณงาน
ค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าจัดแสดงนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/466 ลำดับที่ 3
- สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี
จำนวน
500,000 บาท
เมืองเชียงใหม่
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์ ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และ
การส่ งนั กกี ฬาเข้าร่วมการแข่ งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/469 ลำดับที่ 8
- สอดคล้ อ งยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการส่งเสริมและบูรณาการขับเคลื่อนระบบราชการร่วมกับ จำนวน
100,000 บาท
จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริ มและบูรณาการขับเคลื่อนระบบราชการร่วมกั บ
จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์แสงสีเสียง เครื่องปั่นไฟ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการ
ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น กี ฬ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/469 ลำดับที่ 7
- สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/471 ลำดับที่ 11
- สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวน
40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้ จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒ นาพนั กงานเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่ น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการอบรม
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/480 ลำดับที่ 30
- สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
จำนวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เช่น ค่าโล่ ค่ากรอบ
วิทยาศาสตร์ใส่ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
โครงการอบรมตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง
จำนวน
13,000 บาท
พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการอบรมตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิ บัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 และแก้ไขเพิ่ มเติม เช่ น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/497 ลำดับที่ 65
- สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
จำนวน
19,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/495-496 ลำดับที่ 62
- สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ค่าวัสดุ
รวม
23,647,830 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
2,049,080 บาท
เพื่ อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิ มพ์ต่างๆ กระดาษอัดสำเนา กระดาษพิมพ์ดีด หมึกโรเนี ย ว
กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน ค่าน้ำดืม่ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคิดเลข ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
185,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าต่ าง ๆ เช่ น ถ่ านไฟฉาย ปลั๊ ก ไฟ หลอดไฟ สวิ ต ซ์ ไฟฟ้ า ลำโพง
ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
379,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัส ดุงานบ้านงานครัว ต่ าง ๆ เช่น แปรง ไม้ก วาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้ว น้ำ น้ำยา
ล้างจาน กระดาษชำระสำหรับห้องสุขา น้ำยาดับกลิ่น กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
453,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
1,148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ หัวเทียน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
18,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
61,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุ ก ารเกษตร เช่ น สายยางรดน้ ำ พั น ธุ์พื ช พั น ธุ์ไม้ อุป กรณ์ ในการขยายพั น ธุ์พื ช
กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
74,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าแถบบัน ทึกเสียงหรือภาพ รูปสีห รือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ผ้าที่ใช้เขียน
ป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
1,295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด
อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่น
จำนวน
3,250 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอืน่ ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใด ๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,544,800 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส่วนกลางภายนอกห้องพักบริเวณโดยรอบและค่ารักษาหม้อไฟฟ้ าภายในห้องพัก
กรณีไม่มีผู้พักอาศัย อาคารแฟลตเทศบาล รหัสครุภัณฑ์ 09-29-0001
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
455,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานแขวงต่างๆ
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล และอาคารสำนักงานอื่น ๆ ในความรั บผิดชอบของ
เทศบาล ในการติดต่อราชการ ตลอดทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการระหว่างจังหวัด ในกรณีงาน
เร่งด่วนหรือที่มีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ
ค่าบริการไปรษณีย์
จำนวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ในการติดต่อราชการของเทศบาลกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม
จำนวน
179,800 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่าวงจรสัญญาณในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
ราษฎร และบั ตรประจำตั วประชาชน ด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ระหว่างสำนั กงานเทศบาลฯ กั บ งาน
ทะเบียนราษฎรแขวงต่าง ๆ

2/1/13
งบเงินอุดหนุน
รวม
35,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จำนวน
35,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่เทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติมครั้งที่ 8/2564 หน้า 30 ลำดับที่ 2
- สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

2/1/14
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
35,202,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
20,117,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
20,117,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
จำนวน
10,503,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ ง ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนื อจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
ในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนั กงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิน่ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
647,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
8,291,400 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ตามอัตราทีก่ ำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
504,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

2/1/15
งบดำเนินงาน
รวม
15,016,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
2,219,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จำนวน
5,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2513 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
2,160,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ ให้ แก่ พนั กงาน ลู กจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
7,819,000 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
6,254,000 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นป้าย คัทเอาท์ใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมืองค่าจ้างเหมาเอกชนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จำนวน
11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพือ่ กิจการของเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
สมาชิกสันนิบาตเมืองประวัติศาสตร์ (League of Historical Cities)
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
321,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างล้างอัดรูปถ่าย ค่าแปลเอกสาร จ้างเหมาจัดทำ เข้าเล่ม เข้าปก
เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้างสำเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน์ ค่าทำความสะอาดพรม ตรวจสอบหม้อแปลง
ค่าสำรวจและวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเทศบาลฯ ดูแลรักษาเครือ่ งปรับอากาศ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
จำนวน
1,600,000 บาท
รูปแบบต่าง ๆ
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาเอกชนดำเนิ นการจัดทำสื่ อประชาสั มพั น ธ์ในรูปแบบต่ าง ๆ และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ ป้ายชนิดและขนาดต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดและขนาดต่าง ๆ
สปอตวิทยุ ซื้ อหรือเช่าคอลั มน์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จ้า งรถแห่ประชาสัมพันธ์ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์และเผยแพร่ผ่าน จำนวน
150,000 บาท
สถานีโทรทัศน์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเทศบาลฯในด้านต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ
สปอตโฆษณา และสารคดีสั้น อื่น ๆ ตามความเหมาะสม และค่าจ้างเหมาเผยแพร่ภาพ กิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลฯ ในรูปแบบสปอตโฆษณา และสารคดีสั้น ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ทั้งส่วนท้อ งถิ่น
และส่วนกลาง
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ
จำนวน
200,000 บาท
สถานีโทรทัศน์ ทีวีอินเตอร์เน็ตและจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสดบรรยากาศ ทั้งภาพและเสียง หรือเสียงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ทีวีอินเตอร์เน็ต จอโทรทัศน์
LED ขนาดใหญ่ และสื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี จำนวน
490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลฯ ผ่านสถานีวิทยุ จำนวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้ างเหมาประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ทุกกิ จกรรมผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเทศบาลนคร
จำนวน
500,000 บาท
เชียงใหม่ (เวียงพิงค์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเทศบาลฯ (เวียงพิงค์) ฉบับรายเดือน
- ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดทำนิทรรศการเทิดพระเกียรติและ
จำนวน
20,000 บาท
นิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเทิดพระเกียรติและนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลฯ ทัง้ ในและนอกสถานที่
- ค่าจ้างเหมาดูแลและบริการกำจัดปลวก
จำนวน
66,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาดู แลและบริ การกำจั ดปลวก แมลง บริ เวณอาคารต่ าง ๆ ในบริเวณเครื อข่ าย
พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
จำนวน
1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย อาคารต่าง ๆ ในบริเวณเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
จำนวน
900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่าง ๆ ในบริเวณเครือข่ายพิพิธภัณ ฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ
จำนวน
226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ และพื้นที่โดยรอบบริเวณเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
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- ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน
20,000 บาท
กลางเวียงเชียงใหม่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาดูแลพร้อมการประกันระบบอุปกรณ์รักษาความ จำนวน
250,000 บาท
ปลอดภัยจัดเก็บ/บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาดูแลพร้อมการประกันระบบอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยจั ดเก็บ/บันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเว็บไซด์ (Website) เทศบาลนคร จำนวน
40,000 บาท
เชียงใหม่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเว็บไซด์ (Website) เทศบาลนครเชียงใหม่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
1,565,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
50,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ลงทะเบี ย นในการเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบทีท่ างราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มี
ความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองในต่างประเทศที่มีความตกลง จำนวน
25,000 บาท
กับเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองในต่างประเทศที่มีความตกลง
กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแปลเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/3326 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563, หนังสือที่ มท.0810.2/
7158 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
จำนวน
70,000 บาท
ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารแผนพัฒนาฯ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินในการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/490 ลำดับที่ 52
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- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
จำนวน
70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เช่น ค่าจัดทำเอกสาร
แผนการดำเนินงานประจำปี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/489 ลำดับที่ 49
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการจัดทำแผนชุมชน
จำนวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสารแผนชุมชน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/488 ลำดับที่ 48
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุ ล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
จำนวน
100,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เช่น ค่าจัดทำเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/488 ลำดับที่ 46
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

2/1/19
โครงการเผยแพร่สรุปแผนงาน/โครงการทีใ่ ช้จ่ายตามงบประมาณ จำนวน
35,000 บาท
รายจ่ายประจำปี
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายดำเนิ น โครงการเผยแพร่ส รุป แผนงาน/โครงการที่ ใช้จ่ า ยตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าจัดทำ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/488 ลำดับที่ 47
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรั บสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าจัดทำเอกสารตามตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/493 ลำดับที่ 57
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา จำนวน
35,000 บาท
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น ประจำปี เช่ น ค่ าอาหารว่างและเครื่อ งดื่ ม ค่ าใช้ จ่ายในการจั ด ทำเอกสารรายงานติ ด ตาม
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 หน้า 25 ลำดับที่ 56
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

2/1/20
โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน
จำนวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่า อาหาร ค่า ทำป้ า ย ค่า จัด ทำเอกสาร ค่า ของที่ร ะลึก ค่ า ตกแต่ง สถานที่ ค่า วัส ดุอุป กรณ์แ ละ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา
และการส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น กี ฬ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559และที่ มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/487 ลำดับที่ 45
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
จำนวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเทีย่ วอย่างปลอดภัย เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใบปลิว ค่าถุงผ้าและสติ๊กเกอร์ พร้อมข้อความสกรีน ค่าป้ายรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา
และการส่ งนั กกี ฬ าเข้า ร่ ว มการแข่งขัน กี ฬ าขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559 และที่ มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/165 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ทอ้ งถิน่ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการอบรม/สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
จำนวน
193,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเดินทางและค่าที่พักวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2564 หน้า 35 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

2/1/21
โครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
จำนวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าพิมพ์บอร์ดข้อมูลนิทรรศการ ค่าบัตรเชิญ
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 36 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการอบรมการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า
จำนวน
222,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทำใบประกาศ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 36 ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมการ จำนวน
14,000 บาท
เดินในเขตเมืองเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมการ
เดินในเขตเมืองเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 37 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุ ล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จำนวน
70,500 บาท
พัฒนาเมืองเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
เมืองเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดทำป้าย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่
ค่าจัดทำกระเป๋ าผ้าและเอกสารประกอบกิจกรรม ค่าประกอบพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 38 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ค่าวัสดุ
รวม
1,808,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้าย
ต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำยาทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู
ค้อน เลื่อย ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
88,000 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า วัส ดุย านพาหนะและขนส่ง ต่า ง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ หัวเทียน และวัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
1,000 บาท
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า วัส ดุ เ ชื้อ เพลิง และหล่ อ ลื ่น เช่น ค่า น้ำ มัน เชื ้อ เพลิง ที ่ใ ช้กับ เครื่ อ งสำรองไฟฟ้า
(เครื่องปั่นไฟ) และแก๊ส เพื่อใช้กับเตาเผาเซรามิค ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั สดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ และวัสดุที่
จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร
จำนวน
60,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าวั ส ดุ การเกษตร เช่ น สารเคมี ป้ อ งกัน และกำจั ด ศัต รู พื ช พั น ธุ์ พื ช ปุ๋ ย วั ส ดุ เพาะชำ
กระถางต้นไม้ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
11,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
1,000 บาท
เพื่ อ จ่า ยเป็น ค่ า วัส ดุ เ ครื ่อ งแต่ง กาย สำหรับ พนัก งานและพนัก งานจ้า งที ่ป ฏิบ ัติง านในบริเ วณ
เครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์ กลางเวียงเชียงใหม่ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
625,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิ วเตอร์ เช่ น แผ่ นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึก สำหรั บ เครื่อ งพิม พ์ แ บบ
เลเซอร์ หมึ ก พิ ม พ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ Key Board แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ CD-ROM โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จำนวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุสำรวจ
จำนวน
1,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมเิ นียม ฯลฯ
วัสดุอื่น
จำนวน
1,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุม่ ใด ๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
2,500,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาทีใ่ ช้บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ของเทศบาลฯ ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
69,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวน
69,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน
22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ ว ยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดั บ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
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- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติด ตั้งอยู่ภ ายในหน่ว ยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีส่ ามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ใช้สำหรับงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 รายการที่ 7
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน
22,000 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดซื้ อเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ โน้ ตบุ๊ ก สำหรั บงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่ อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 แกนหลั ก (4 core) จำนวน 1 หน่ ว ย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่ า 4 MB ต้ อ งมี ค วามเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก าพื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า 2.3 GHz และมี ห น่ ว ย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ตอ้ งใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่า ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีก ว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
ใช้สำหรับงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เพือ่ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 รายการที่ 12
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน
22,500 บาท
(Ink Tank Printer)
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดซื้ อ เครื่ องพิ มพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึ กพร้อมติ ดตั้ งถั งหมึ กพิ มพ์ (Ink Tank
Printer) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8
ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส ำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สงู สุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ใช้ส ำหรับ งานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 เครื่อง, ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กอง
วิชาการและแผนงาน จำนวน 2 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 รายการที่ 50
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เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน
2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ใช้สำหรับงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 รายการที่ 62
หมายเหตุ : ครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ทุ ก รายการให้ ด ำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติที่
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กำหนดก่อนการจัดซื้อ
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวม
454,700 บาท
อาคารต่าง ๆ
จำนวน
454,700 บาท
โครงการปรับปรุงห้องทำงานของฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน
454,700 บาท
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งานบริหารงานคลัง
รวม
48,659,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
27,763,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
27,763,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
19,536,800 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
216,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ ง ระดั บ 7 ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ าตอบแทนนอกเหนื อ จาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ ง ตามระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่าย เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้ สูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้ นสู งของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
642,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
6,446,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนดโดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
615,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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งบดำเนินงาน
รวม
20,895,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
2,797,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จำนวน
500,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1,443,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
144,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ
จำนวน
313,800 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
16,944,500 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
2,508,000 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สิน
จำนวน
472,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าทีด่ ินวัดหนองหญ้าแพรก จำนวน 2 แปลง ซึ่งเป็นที่ตงั้ สถานีอนามัย สถานีดับเพลิง
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่
เสียภาษีมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่อเทศบาล ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
ค่าประกันภัยรถยนต์
จำนวน
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
ค่าถ่ายเอกสาร
จำนวน
140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารทะเบียนทรัพย์สิน, เอกสารที่เกีย่ วกับการปฏิบัติราชการ
ของสำนักการคลัง ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน
1,170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนที่
ภาษี และทะเบี ยนทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ
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- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน
216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เกิดความรวดเร็วและความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
150,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบี ย นในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่ าง ๆ หรือการโอน/ย้ าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ย ง ค่า พาหนะ และค่า เช่า ที่พั ก ระหว่ า งเดิน ทาง ค่ า บริก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่ วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้ แก่พนักงาน ลู กจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
14,286,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
จำนวน
14,286,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่าย
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ในหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่
ดังนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง จำนวน
2,400,000
บาท
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
จำนวน
74,000
บาท
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน
700,000
บาท
2. กองการเจ้าหน้าที่
จำนวน
100,000
บาท
3. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- งานธุรการ
จำนวน
100,000
บาท
- งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
จำนวน
300,000
บาท
4. สำนักคลัง
จำนวน
50,000
บาท
5. สำนักการศึกษา
- ฝ่ายแผนงานและโครงการ
จำนวน
500,000
บาท
- ฝ่ายกิจการโรงเรียน
จำนวน
1,100,000
บาท
6. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน
365,000
บาท
7. กองสวัสดิการสังคม
จำนวน
45,000
บาท
8. สำนักช่าง
- ส่วนช่างสุขาภิบาล
จำนวน
2,000
บาท
- ฝ่ายสาธารณูปโภค
จำนวน
100,000
บาท
- ฝ่ายระบบการจราจร
จำนวน
50,000
บาท
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- ฝ่ายสวนสาธารณะ
จำนวน
1,012,500
บาท
- ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
จำนวน
1,300,000
บาท
- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
จำนวน
900,000
บาท
- งานธุรการ สำนักช่าง
จำนวน
45,000
บาท
- ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
จำนวน
10,000
บาท
- ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
จำนวน
32,500
บาท
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
จำนวน
2,636,000
บาท
9. แขวงนครพิงค์
จำนวน
584,500
บาท
10. แขวงกาวิละ
จำนวน
1,000,000
บาท
11. แขวงเม็งราย
- งานธุรการ แขวงเม็งราย
จำนวน
300,000
บาท
- งานสุขาภิบาล แขวงเม็งราย
จำนวน
580,000
บาท
ค่าวัสดุ
รวม
1,154,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
754,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเขี ย น แบบพิม พ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าทำแผ่น พับ แนะนำ
ภาษีท้องถิ่น ค่าวารสาร น้ำดื่ม เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ ำร้อน ไม้กวาด แปรง
ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรื อ จานบั น ทึ กข้อ มู ล เทปบั น ทึ กข้ อ มูล แผ่น วงจรอิเลคทรอนิก ส์ (Card memory Chip) เมาส์
คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
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งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รวม
822,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
730,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
730,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
จำนวน
730,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดำเนินงาน
รวม
92,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
61,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
31,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จำนวน
1,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
30,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการควบคุมภายในเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวน
15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้ จ่ ายในการดำเนิ น โครงการควบคุ มภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่ น ค่ าจัดทำ
เอกสารรายงานควบคุมภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ และเอกสารการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561
เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวน
15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่า
จัดทำเอกสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม่ และเอกสารการติดตามประเมินผล
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครเชียงใหม่
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
***************************************

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
รวม
11,007,100 บาท
งบบุคลากร
รวม
9,872,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
9,872,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
3,242,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตรา
ที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
21,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มสี ิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
6,166,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
441,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
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งบดำเนินงาน
รวม
1,134,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
938,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำใน
เวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ จำนวน
20,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาบริ การให้ ผู้ รับจ้ างเหมาทำการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งซึ่ งมิ ใช่ เป็ นการประกอบ
ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเข้าเล่ม ล้าง-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2/2/2
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จำนวน
30,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
จำนวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/440 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุ
รวม
146,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษแฟกซ์ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก แปรงขัดห้องน้ำ
น้ำยาล้างรถ ไม้กวาด ฯลฯ
วัสดุกอ่ สร้าง
จำนวน
2,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง เช่น กรวด หิน ดิน ทราย สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
2,000 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
จำนวน
40,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าวัส ดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ งานเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ เช่ น แผ่ นหรือจานบั นทึ กข้อมู ล
หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
25,386,600 บาท
งบบุคลากร
รวม
23,982,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
23,982,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
9,995,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจำปี ตามตำแหน่ ง
และอั ต ราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
16,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
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- เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
292,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
12,844,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
833,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
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งบดำเนินงาน
รวม
1,404,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
749,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
299,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย จำนวน
100,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ จำนวน
50,000 บาท
ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
เอกสารการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
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- เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการใช้จ่า ยในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/441 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ เอกสารการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/441 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุ
รวม
435,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
35,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าวั สดุ เครื่ องเขี ยน แบบพิ มพ์ ต่ างๆ สิ่ งพิ มพ์ ที่ ได้ จากการซื้ อหรือจ้ างพิ ม พ์ กระดาษ
กระดาษแฟกซ์ วารสาร ค่าน้ำดื่ม เครื่องคิดเลข ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร เครื่องไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น ไฟ
ฉุกเฉินอัตโนมัติ ถ่านแบตเตอรี่แห้งใช้กับเครื่อ งรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร รวมทั้ง ไฟฉายดำน้ำ ไฟฉายและ
ถ่านไฟฉาย และจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ ฯลฯ เพื่อ
ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ ไม้ ปูน ตลอดจนเครื่องมือสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ หัวเทียน
และวัสดุอะไหล่เครื่องยนต์ ดับเพลิง รถยนต์อื่นๆ เรือดับเพลิง เป็นต้น ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
สำหรับใช้เปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงเคมีแทนของเก่าที่หมดอายุ และน้ำยาดับเพลิงเคมีชนิดโฟมคอมปาวล์
สำหรับใช้ระงับอัคคีภยั ที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง และสำหรับซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีเพื่อป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย รูปสี
หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ถุงมือโรยตัว รองเท้า
ดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและการบรรเทาสาธารณภัย ตีนกบ ชูชีพ ดำน้ำ
หน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจผิวน้ำ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ส ำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ห รื อซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่ว ยไม่เกิน
20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น ท่อดูดน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง เชือกพันท่อดูด
น้ำดับเพลิง ข้อแยกดับเพลิง ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
120,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีดับเพลิงต่าง ๆ
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการต่าง ๆ การรายงานเหตุเพลิง ไหม้ และการ
บรรเทาสาธารณภัยอืน่ ๆ
งบลงทุน
รวม
51,098,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
51,098,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
17,968,500 บาท
รถยนต์บรรทุกน้ำ
จำนวน
12,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน คันละ 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 10 ล้อเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบตามมาตรฐานผู้ผลิตตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ
มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์การดับเพลิงครบชุด
- ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้
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งานจราจร
รวม
18,439,500 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
18,439,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น งานเร่งด่ว นนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ ไม่อาจทำในเวลา
ราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
15,472,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
15,472,000 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
จำนวน
10,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้ รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินศูนย์ จำนวน
180,000 บาท
ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจร
- ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด และบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน
120,000 บาท
ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด บำรุงรักษาทรัพย์สินศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟจราจรและ
จำนวน
4,000,000 บาท
ระบบควบคุมการจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบควบคุมการจราจรและสัญญาณไฟจราจรระบบ
ATC สัญญาณไฟจราจรทางข้ามถนน และระบบ CCTV ทั้งในและนอกศูนย์ควบคุม
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดและ จำนวน
9,798,000 บาท
ระบบควบคุมกล้องภายในศูนย์ควบคุม CCTV
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมกล้อง
ภายในศูนย์ควบคุม CCTV ระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP (เฟสที่ 1 - 5) จำนวน 433 ตัว และระบบควบคุม
และบันทึกภายในห้องศูนย์ควบคุม CCTV
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ป้องกันการขัดข้อง
ของระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาสายสัญญาณและ
จำนวน
128,000 บาท
อุปกรณ์เชื่อมโยงตู้สัญญาณไฟจราจรทางแยก กับศูนย์ควบคุม
สัญญาณไฟฟ้าจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมโยงตู้สัญญาณไฟจราจร
37 ทางแยก กับ ศูนย์ควบคุมสั ญญาณไฟฟ้ าจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ถนนประชาสัมพันธ์
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 ตัว
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
จำนวน
655,000 บาท
สถานีขนส่ง และสายสัญญาณเชื่อมโยงภาพศูนย์ควบคุม
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดสถานีขนส่ง และสายสัญญาณเชื่อมโยง
ภาพศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 89 ตัว
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะ จำนวน
566,000 บาท
และสายสัญญาณเชื่อมโยงภาพศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าจ้ างเหมาเอกชนดู แลและบำรุ งรั กษาระบบกล้ องวงจรปิ ด สวนสาธารณะ 4 แห่ ง ได้ แก่
สวนสาธารณะหนองบวกหาด, สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก, สวนสาธารณะล้านนา ร.9, สวนสาธารณะ
บ้านเด่น และสายสัญญาณเชื่อมโยงภาพศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบล
ช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 ตัว
ค่าวัสดุ
รวม
1,898,500 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม แผงกั้นจราจร
แผ่นป้ายเครื่องหมายจราจร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของงานสถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ ในกิจกรรมต่าง ๆ
ทีเ่ ทศบาลจัดขึ้นหรืองานรัฐพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำจานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง และวัสดุทจี่ ำเป็นในการทำความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
1,200,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน หิน ดิน ทราย ไม้แบบ ท่อคอนกรีต ตะปู เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์
ยางแอสฟัลท์ อุปกรณ์ประปา วัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด และสี แปรงทาสี หมุดสะท้อนแสง กาว
ติดหมุด สีสะท้อนแสง สีสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนเส้นทาง เสาเหล็กไฟฟ้า กรวด หิน ดิน ทราย ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อ จ่ายเป็น ค่าวัส ดุเชื้อเพลิง และหล่อ ลื่น เช่น แก๊ ส สำหรับ ต้ม สีเทอร์ โ มพลาสติกในการทาสีตีเส้น
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทาง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

2/2/8
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่ น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขี ยนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำทีไ่ ด้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น กันแสง เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกง
ขายาว เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อ มูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แ บบ
เลเซอร์ หมึก พิมพ์ หัว พิม พ์ห รื อ แถบพิม พ์ Key Board แผ่นวงจรอิเล็ก ทรอนิกส์ CD-ROM จอภาพ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุจราจร
จำนวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร, แผงกั้นจราจร,
แผ่นป้ายจราจร, กระจกโค้งมน, ไฟแวบ, ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
979,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
25,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

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

แผนงานการศึกษา

2/3/1
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
23,905,700 บาท
งบบุคลากร
รวม
22,674,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
22,674,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
11,078,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
330,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้ นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
701,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
จำนวน
39,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้น
สูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
9,788,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

2/3/2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
448,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
1,231,300 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
210,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
78,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิ นค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
711,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
456,100 บาท
ค่าซักฟอก
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พรมปูพื้น ฯลฯ ของสำนักการศึกษา
ค่าเช่าทีด่ นิ วัดร้าง
จำนวน
426,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดร้าง เพื่ อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน โดยกรมศาสนาให้เช่าตาม
หนังสือที่ ชม 0032/13127 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 อัตรา 0.2% ของราคาประเมิน ที่ดินต่อปี
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
10,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง,0าท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาบริ การให้ ผู้ รับจ้ างเหมาทำการอย่างใดอย่ างหนึ่ งซึ่งมิ ใช่ เป็ นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมากำจัดปลวก จ้างล้างอัดรูปถ่าย ค่าแปลเอกสาร
ค่าจ้างสำเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน์ เข้าเล่ม ทำปก ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
255,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบีย นในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบทีท่ างราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ย เลี้ย ง ค่า พาหนะ และค่า เช่า ที่พั ก ระหว่า งเดิน ทาง ค่า บริก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนี ยมในการใช้สนามบิน ให้ แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
จำนวน
25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
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ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/209 ลำดับที่ 70
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
รวม
310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด แปรง
ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
136,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
136,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน
30,600 บาท
ตู้แฟ้ม 40 ช่อง
จำนวน
10,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดประมาณ 92.0 x 31.6 x 183 เซนติเมตร
- มีล้อเลื่อน
ใช้สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้ องจัดซื้อเพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรี ยบร้อย ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม
234,063,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
153,115,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
153,115,400 บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
จำนวน
112,296,795 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิ น เดื อนให้ พ นั กงานครูเทศบาล ข้า ราชการครูผู้ ดูแ ลเด็ก พร้อ มทั้ งเงิ นปรับ ปรุงเงิ น เดือ น
ประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้ งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ตามหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล
จำนวน
16,255,834 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะทีไ่ ด้รับของข้าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้น ข้าราชการครูหรือบุ คลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงิน
วิทยฐานะชำนาญการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบั ติโดยอนุ โลม ตามหนังสื อ สำนัก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่พนักงานครูเทศบาล ที่อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับที่ปรับ
ใหม่ ในอัตราร้อยละ 2, 4, 6 และ 8 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิก
จ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนนอกเหนื อจากเงิน เดื อนของข้ าราชการและลู กจ้า งประจำของส่ ว นราชการ พ.ศ.
2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนทีส่ ุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 24 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานครูเทศบาล (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
เงินวิทยฐานะ
จำนวน
18,457,817 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
1,022,335 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตรา
ที่ ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
จำนวน
30,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้า งประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของค่าจ้างที่ถึ งขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้น
สูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
4,689,607 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
362,772 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบั ติโดยอนุ โลม ตามหนังสื อสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2558(ตามหนั งสื อ ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวัน ที่ 10
กรกฎาคม 2563 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
งบดำเนินงาน
รวม
48,599,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จำนวน
100,000 บาท
ท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือด่วนมาก ที่
มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
ค่าใช้สอย
รวม
32,152,300 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
570,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
70,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ า จ้ างเหมาบริ การให้ ผู้ รับ จ้างเหมาทำการอย่ างใดอย่ างหนึ่ งซึ่ งมิ ใช่ เป็ นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมากำจัดปลวก จ้างล้างอัดรูปถ่าย ค่าแปลเอกสาร
ค่าจ้างสำเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน์ เข้าเล่ม ทำปก ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลและกำจัดปลวกในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน
500,000 บาท
นครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูและกำจัดปลวกในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
31,582,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานวันครู
จำนวน
60,000 บาท
- เพื่อ จ่ายเป็น ค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวัน ครู เช่น ค่า พิธีท างศาสนา และพิธีบ ูช า
บูรพาจารย์ ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวง
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มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า ที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/209 ลำดับที่ 69
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
จำนวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/180 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการศึกษาปฐมวัย
จำนวน
60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริ มและพัฒ นาทักษะการศึกษาปฐมวั ย เช่น ค่า
ถ้ วยรางวั ล ค่ าสถานที่ จั ดงาน ค่ าใช้ จ่ ายในการตกแต่ งสถานที่ พร้ อมเครื่ องเสี ยง ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ ต่ างๆ
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/235 ลำดับที่ 145
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสานสัมพันธ์วันปฐมวัย
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์วันปฐมวัย เช่น ค่าป้ายไวนิ ล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/236 ลำดับที่ 147
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/3/7
โครงการบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส
จำนวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรอบเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/184 ลำดับที่ 11
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จำนวน
31,322,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
จำนวน 1,403,531 บาท
2. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
จำนวน 5,439,806 บาท
3. โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
จำนวน 1,654,202 บาท
4. โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
จำนวน 1,738,719 บาท
5. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
จำนวน 3,213,951 บาท
6. โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
จำนวน 1,606,453 บาท
7. โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
จำนวน 3,208,478 บาท
8. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
จำนวน 4,292,255 บาท
9. โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
จำนวน 1,728,318 บาท
10. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
จำนวน 2,426,921 บาท
11. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
จำนวน 3,350,466 บาท
12. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ (หนองหอย)
จำนวน 1,259,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, หนังสือด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/179-180, 3/183-192, 3/200-202,
3/204-205, 3/207-208, 3/231-232, 3/234, 3/236-237, 3/565, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
หน้า 6-7, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 3-10 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 1-2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/3/8
ค่าวัสดุ
รวม
16,294,900 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
16,094,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด แปรง
ผงซักฟอก ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โ รงเรียนสังกัดกรมสามั ญ 3 โรงเรียน,
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 โรงเรียน, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
11 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ศูนย์ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน 2561)
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ทราย ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล สำลี ถุงมือ น้ำ ยาต่าง ๆ
หลอดแก้ว เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
15,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าวั ส ดุ การเกษตร เช่น สารเคมีป้ อ งกัน และกำจัดศั ต รูพื ช พั น ธุ์พื ช ปุ๋ ย วัส ดุเพาะชำ
กระถางต้นไม้ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิ ล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หั วพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่น กรองแสง และกระดาษต่อ เนื่ อ ง และโปรแกรมคอมพิว เตอร์
ที่มีร าคาต่อหน่ ว ยไม่เ กิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น หนังสือ คู่มือ อุปกรณ์ประกอบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
52,500 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ศูนย์เยาวชนศาลาแดง และกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นในกิจกรรมที่จัดขึน้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ติดต่อราชการต่าง ๆ ของสำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์เยาวชนศาลาแดง และกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นในกิจกรรมที่
จัดขึน้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

2/3/9
ค่าบริการไปรษณีย์
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ฯลฯ ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
10,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับระบบ Internet ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
งบเงินอุดหนุน
รวม
32,348,400 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
32,348,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จำนวน
32,348,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ให้แก่
1. โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 11,600,400 บาท
2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน
20,748,000 บาท ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
จำนวน 8,673,000 บาท
- โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
จำนวน
243,600 บาท
- โรงเรียนวัดเมืองสาตร
จำนวน
777,000 บาท
- โรงเรียนวัดสวนดอก
จำนวน 1,638,000 บาท
- โรงเรียนวัดป่าตัน
จำนวน 1,381,800 บาท
- โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
จำนวน 1,348,200 บาท
- โรงเรียนพุทธิโศภณ
จำนวน 4,216,800 บาท
- โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
จำนวน 2,469,600 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิ นอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/205 ลำดับที่ 61
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
งบลงทุน
รวม
10,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
10,000,000 บาท
ค่าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
จำนวน
10,000,000 บาท
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน
10,000,000 บาท
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งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
รวม
1,915,500 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
1,915,500 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
1,835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
จำนวน
250,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ จำนวน
10,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาบริก ารให้ ผู้ รับจ้ างเหมาทำการอย่างใดอย่ างหนึ่ งซึ่ งมิใช่เป็ นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมากำจัดปลวก จ้างล้างอัดรูปถ่าย ค่าแปลเอกสาร
ค่าจ้างสำเนาสปอตวิทยุ-สปอตโทรทัศน์ เข้าเล่ม ทำปก ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบ จำนวน
240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคลังข้อสอบและพัฒนาระบบคลังข้อสอบ
ให้เป็นปัจจุบันของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
1,585,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการพั ฒ นาระบบการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรแกนกลาง จำนวน
200,000 บาท
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลั กสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 4/2563 หน้า 3-4 ลำดับที่ 34
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร จำนวน
1,000,000 บาท
เชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาล
นครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/198 ลำดับที่ 40
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- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน
จำนวน
135,000 บาท
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการผลิตและจัดหาสื่ อการเรียนการสอน เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัล ค่าโล่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/189 ลำดับที่ 24
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
จำนวน
10,000 บาท
- เพื่อ จ่ายเป็น ค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขัน คนเก่ง ในโรงเรีย นท้อ งถิ่น เช่น เงิน รางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/196 ลำดับที่ 37
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน E-Learning
จำนวน
50,000 บาท
- เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒ นาระบบการเรีย นการสอน E-Learning เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/193 ลำดับที่ 33
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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โครงการพัฒ นากลุ ่ม ประสานงานวิช าการการจัด การศึก ษา จำนวน
50,000 บาท
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ ง หรือ
หนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/199 ลำดับที่ 43
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปีโดยใช้ข้อสอบกลาง จำนวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปีโดยใช้ข้อสอบ
กลาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยค่า ใช้จ่า ยในการฝึก อบรม และการเข้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ คำสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/233 ลำดับที่ 140
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ระบบคลังข้อสอบ
จำนวน
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู้ระบบคลังข้อสอบ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ค่ า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยค่า ใช้จ่า ยในการฝึก อบรม และการเข้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/194 ลำดับที่ 35
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/3/13
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมิน
จำนวน
70,000 บาท
คุณภาพทางการศึกษา
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดำเนิน โครงการนิ เทศติดตามผลการจัด การศึก ษาและการประเมิ น
คุณภาพทางการศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ ว ยค่า ใช้จ่า ยในการฝึก อบรม และการเข้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ ง หรือหนังสือ
สั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/233 ลำดับที่ 141
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการดำเนิ นโครงการส่ งเสริ มการวิ จัยในชั้นเรียน เช่น ค่ ารางวัล ค่ าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/186 ลำดับที่ 16
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
รวม
32,500 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
48,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าเช่า Server ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
ของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพือ่ วิเคราะห์ข้อสอบหน่วยศึกษานิเทศก์และฝ่ายวิชาการ
************************************

แผนงานสาธารณสุข

2/4/1
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม
29,317,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
28,838,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
28,838,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
16,788,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
264,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่ง ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาทให้กับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงิน ประจำตำแหน่ ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้ แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบั ติโดยอนุ โลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
ในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข หนังสือ ที่ มท 0827.2/ว49120 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
480,000 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน ประจำตำแหน่ง ให้กับ พนัก งานเทศบาลผู้ มีสิท ธิไ ด้รับ ตามบัญ ชีอัต ราเงิน ประจำ
ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
588,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

2/4/2
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ
จำนวน
15,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้า งประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้น
สูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว155
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
9,800,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
902,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบั ติโดยอนุ โลม ตามหนั งสื อสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
473,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
187,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่
ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
81,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
75,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
20,000 บาท
ค่าซักฟอก
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกต่างๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ พรมปูพื้น ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
6,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าจ้ างเหมาบริ การให้ ผู้ รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เข้าเล่ม ทำปก ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
55,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
25,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบีย นในการเข้ารับการฝึกอบรม สั มมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรื อสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า เบี้ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะ และค่ า เช่า ที่พัก ระหว่า งเดิน ทาง ค่า บริ ก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่ านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้ แก่พนักงาน ลู กจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
ค่าวัสดุ
รวม
211,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม เก้าอี้
พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด แปรง
ผงซักฟอก ถุงรองรับขยะมูลฝอย (ถุงดำ) ถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง เช่น กุญแจ แปรงทาสี ไม้ ปูน กรวด
หิน ดิน ทราย ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อใช้ในการจัดซื้อต้นไม้และปุ๋ยสำหรับจัดสวนหย่อม ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนั ก
การสาธารณสุขฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบั นทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน
5,500 บาท
เก้าอี้ทำงาน
จำนวน
5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง แบบหุ้มด้วยหนังเทียม มีทพี่ ักแขน มีล้อเลื่อน ปรับสูง – ต่ำ ได้
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- ขนาดประมาณ 65 x 75 x (120-125) ซม.
ใช้สำหรับ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสาธารณสุขฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน 2552
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
112,300 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน
15,000 บาท
หมายเหตุ : ครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ทุ ก รายการให้ ดำเนิ น การตามหลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติที่
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กำหนดก่อนการจัดซื้อ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
2,666,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จำนวน
2,666,500 บาท
ก่อสร้างป้ายสุสานช้างเผือกพร้อมปรับปรุงรั้วและประตู
จำนวน
466,500 บาท
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งานโรงพยาบาล
รวม
47,571,500 บาท
งบบุคลากร
รวม
37,705,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
37,705,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
27,193,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตรา ที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่
จำนวน
2,934,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ให้แก่แพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัด
เทศบาลที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการโดยตั้งจ่า ยไว้ไม่เกิน
12 เดือน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว19 ลงวันที่ 15 มกราคม 2537
- เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่ ม สำหรั บ ตำแหน่ ง ที่ มี เหตุ พิ เศษของผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นสาธารณสุ ข ตามประกาศ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้ านสาธารณสุข ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม หนังสือ ที่ มท
0827.2/ว49120 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิ บั ติโดยอนุ โลม ตามหนังสือสำนั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขัน้ สูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว
155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
1,386,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ชม. 0023.0/ว 15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
517,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่ งและอัตราที่
ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
5,348,900 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
325,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
9,866,100 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
3,044,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จำนวน
2,475,600 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ย งพิเศษเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบั ติงานประจำ
โรงพยาบาลเทศบาลฯ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/9016 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2531 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ถือปฏิบั ติโดยอนุโลม ตามหนังสือที่ มท 0407
/20405 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2534
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
340,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
6,186,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
6,145,500 บาท
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่สำนักการ
สาธารณสุขรับผิดชอบ
ค่าประกันภัยรถยนต์
จำนวน
28,900 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าประกันภัยรถยนต์ ส่ วนกลางของเทศบาล (รถพยาบาล) และเพื่ อให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน
549,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและ สถานที่ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล
จำนวน
486,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์
จำนวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital OS
จำนวน
79,000 บาท
สำหรับโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Hospital OS สำหรับโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่
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- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายของโรงพยาบาล จำนวน
100,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการแพทย์แผนไทย จำนวน
138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการแพทย์แผนไทย
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย จำนวน
138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย จำนวน
360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย จำนวน
138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
- ค่าจ้างเหมาบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
จำนวน
1,980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลเทศบาล
นครเชียงใหม่และศูนย์สุขภาพชุมชน
- ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์
จำนวน
125,000 บาท
ระบบดิจิตอล (CR) พร้อมชุดอุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแ ลเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ระบบดิ จิตอล (CR) พร้อม
ชุดอุปกรณ์และรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตรวจวินิจฉัยเทคนิคการแพทย์
จำนวน
2,000,000 บาท
และพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าจ้ า งเหมาเอกชนดำเนินการตรวจวินิจฉั ย เทคนิ คการแพทย์และพยาธิวิทยาสำหรับ
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
41,100 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
10,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบีย นในการเข้ารับการฝึกอบรม สั มมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อ จ่ า ยเป็ น ค่า เบี้ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะ และค่า เช่า ที่พั ก ระหว่า งเดิน ทาง ค่า บริก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่ านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนี ยมในการใช้สนามบิน ให้ แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน
1,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือที่ มท 0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
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ค่าวัสดุ
รวม
146,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง แปรง ผงซักฟอก ถุงรองรับขยะมูลฝอย (ถุงดำ) ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล สำลี ถุงมื อ น้ำยาต่างๆ
เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าวัส ดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ำ พั นธุ์พื ช พั นธุ์ ไม้ อุ ป กรณ์ ในการขยายพัน ธุ์พื ช
กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
489,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่า บริการสื่ อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบ Internet ของ
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
27,166,070 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
21,855,580 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
1,415,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จำนวน
120,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2552)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1,295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองาน
ที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
11,763,550 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
8,081,250 บาท
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ในหน่วยงานของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด จำนวน
8,076,250 บาท
ภายในเขตแขวงศรีวิชัย
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูเมื อง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตแขวงศรีวิชัย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
3,682,300 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จำนวน
117,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้ าหน้ าที่ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่ มีกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ คำสั่ งหรื อหนั งสื อสั่ งการ
กำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/294 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/4/10
โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
จำนวน
21,600 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการดำเนิ นโครงการพั ฒ นาศู นย์ เด็ กเล็ ก เช่ น ค่ าอาหาร ค่ าอาหารว่ างและ
เครื่ องดื่ ม ค่ าสมนาคุ ณ วิท ยากร ค่ าวัส ดุ อุป กรณ์ ต่ างๆ และค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็ น ในการดำเนิ น
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/290-291 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
จำนวน
36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิน่ พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/291-292 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
จำนวน
333,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ องดื่ ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่ากรรมการตัดสิ น ค่าของรางวัล ค่าวัส ดุอุป กรณ์ ต่า งๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/292 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย
จำนวน
39,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/295 ลำดับที่ 7
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- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จำนวน
80,000 บาท
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าน้ำยาทดสอบสารไอโอเดตในเกลือ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/311 ลำดับที่ 30
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ จำนวน
96,000 บาท
แกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของแกนนำ
สุขภาพชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจัดทำคู่มือประจำตัวของแกนนำสุขภาพ ค่ากระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 39 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
จำนวน
108,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิน่ พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/296 ลำดับที่ 9
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทาง
จำนวน
54,400 บาท
เพศสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/300 ลำดับที่ 13
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ
จำนวน
54,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/296 ลำดับที่ 8
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จำนวน
108,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/298 ลำดับที่ 11
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
จำนวน
16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัต ว์พาหะ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/299 ลำดับที่ 12
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพั ฒ นาระบบการเฝ้ าระวังป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคในเขต จำนวน
200,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้ จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒ นาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุ มโรคในเขต
เทศบาลนครเชีย งใหม่ เช่ น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารั บการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/301 ลำดับที่ 14
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรม จำนวน
64,000 บาท
กับดักไข่ยุงลาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้นวัตกรรมกับดัก
ไข่ยุงลาย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/298 ลำดับที่ 10
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการรณรงค์ แ ละแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด TO BE NUMBER จำนวน
120,000 บาท
ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่ บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิ ง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
(ศูนย์ เพื่ อนใจวัยรุ่ นในชุ มชน/หมู่ บ้ าน) ทู ลกระหม่ อมหญิ งอุ บลรั ตนราชกั ญญาสิ ริวัฒนาพรรณวดี เช่ น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่าจัดการ
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ประกวดแข่งขันรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 19 ลำดับที่ 171
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการประชุ มประชาคมตามแนวทางประชารัฐร่ว มใจสร้า ง จำนวน
36,000 บาท
หมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 26 ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรม TO BE NUMBER ONE
จำนวน
49,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม TO BE NUMBER ONE เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 27 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
จำนวน
21,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 28 ลำดับที่ 7
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพั ฒ นาร้ า นอาหารและแผงลอยให้ ไ ด้ ม าต รฐาน จำนวน
80,000 บาท
ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน ร้านอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์ม ค่าจัดทำป้ายศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/311 ลำดับที่ 31
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนด้าน
จำนวน
172,000 บาท
อาหารปลอดภัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนด้านอาหาร
ปลอดภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อน
ในตัวอย่างอาหารเบื้องต้น ค่าตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารในห้องปฏิบัติการ ค่าออกแบบและ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/307 ลำดับที่ 23
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน ค่าชุดทดสอบ
โคลิฟอร์ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
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การจั ดการแข่งขันกีฬาและการส่ งนั กกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/313 ลำดับที่ 35
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
จำนวน
120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ในพิธีเปิดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/305 ลำดับที่ 21
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อยใน
จำนวน
75,000 บาท
สถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อ ย ใน
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/308 ลำดับที่ 24
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ จำนวน
50,000 บาท
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ
อาหารและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวุฒิ บัต รพร้อมบัตรประจำตัว, ค่าจัดทำป้ายไวนิล, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/310 ลำดับที่ 28
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพั ฒ นาระบบสุ ข าภิ บ าลในโรงเรี ย นและชุ ม ชน ของ จำนวน
350,000 บาท
สมเด็จ พระกนิ ษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำวุฒิบัตรพร้อมบัตรประจำตัว ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าจัดทำคู่มือ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าจัดทำชุดสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านสุขาภิบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/310 ลำดับที่ 29
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
จำนวน
30,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสำหรับสัตว์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/302 ลำดับที่ 17
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำนวน
68,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้ อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่ าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิท ยากร ค่าจั ดซื้อหั ว เชื้ อจุลิ นทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม กากน้ำ ตาล ค่าวัส ดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/111 ลำดับที่ 12
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- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน
200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำหมัน
สุนัข แมว ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/302 ลำดับที่ 16
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค จำนวน
360,000 บาท
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัต ว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควั ฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561,
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครัง้ ที่ 4/2563 หน้า 16 ลำดับที่ 19
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสั ตว์ ปลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษสุ นั ขบ้ า ตามพระ จำนวน
590,000 บาท
ปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการสั ตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิ ษสุนัขบ้ า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
สำรวจข้อมูลสุนัข/แมวที่ไม่มีเจ้าของ ในวัด โรงเรียน และชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการด้านสัตวแพทย์เพื่อ
ทำการผ่าตัด ทำหมัน ตอน สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
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จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่
10 เมษายน 2561, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 หน้า 23 ลำดับที่ 20
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
รวม
7,546,430 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
122,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
210,800 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น จาน ชาม กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด
แปรง ผงซักฟอก อุปกรณ์ในการทำความสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่ รวมทั้งถุงรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
87,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน เหล็ก ทราย ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
6,978,430 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ วัสดุการแพทย์ น้ำยาเคมี
กำจัดแมลง วั คซีน น้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่ น เพื่อ ใช้ส ำหรับฆ่าเชื้อและดั บ กลิ่นบริเวณที่มีกลิ่นและ
แมลงจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ำยาเคมีที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และใช้พ่นหมอกควันกำจัด
ยุงลาย น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก น้ำยาฆ่าเชื้ อดับกลิ่น สารเคมีกำจัดหนอนแมลงวัน น้ำยาขจัดคราบ
สกปรกไขมัน น้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาด และกำจัดแมลงในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่ และ
รถสุขาเคลื่อนที่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาสลบสัตว์ ยากำจัดเห็บ หมัด ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ อี.เอ็ม. และกากน้ำตาล ฯลฯ
วัสดุเกษตร
จำนวน
5,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าวั สดุการเกษตร เช่น สายยางรดน้ำ พันธุ์ พื ช พั นธุ์ไม้ อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พื ช
กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
41,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าวัส ดุ เครื่อ งแต่ งกาย เช่น ผ้ าปิ ด ปากและปิ ด จมู ก ถุงมื อ เสื้ อแขนยาวหรือ แขนสั้ น
กางเกงขายาว (หรือชุดหมี) เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ต ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบั นทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มรี าคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,130,600 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
671,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดแขวงต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงาน
ของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในหน่วยงานสังกัดแขวงต่าง ๆ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงาน
ของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
4,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศั พท์ ที่ใช้ในหน่ วยงานของฝ่ายบริการสิ่ งแวดล้อม สำนั กการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและคมนาคม เช่ น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ที่ใช้ในหน่วยงาน
ของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบเงินอุดหนุน
รวม
800,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
800,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
จำนวน
800,000 บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
จำนวน
130,000 บาท
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ จำนวน 13 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 10,000 บาท
2. ชุมชนพัฒนาบ้านกูเ่ ต้า
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 10,000 บาท
3. ชุมชนทิพย์เนตร
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
4. ชุมชน 5 ธันวา
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
5. ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
6. ชุมชนวัดดาวดึงษ์
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
7. ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
8. ชุมชนควรค่าม้าสามัคคี
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 10,000 บาท
9. ชุมชนหนองป่าครั่ง
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
10. ชุมชน 12 สิงหา
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
11. ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
12. ชุมชนการเคหะหนองหอย 1
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
13. ชุมชนบ้านสันป่าข่อย
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 6/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา จำนวน
260,000 บาท
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จำนวน 21 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
2. ชุมชนทิพย์เนตร
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
3. ชุมชนพวกเปียร่วมใจพัฒนา
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
4. ชุมชนช่างฆ้อง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
5. ชุมชนแม่ขิง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
6. ชุมชนศาลาแดง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
7. ชุมชนลอยเคราะห์
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
8. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
9. ชุมชนทิพย์รัตน์วิลล่า
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
10. ชุมชนทานตะวัน
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 20,000 บาท
11. ชุมชนสวนดอก
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 10,000 บาท
12. ชุมชนป่าห้า
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 10,000 บาท
13. ชุมชนควรค่าม้าสามัคคี
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 10,000 บาท
14. ชุมชนการเคหะหนองหอย 2
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
15. ชุมชนการเคหะเชียงใหม่
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
16. ชุมชน ร 7 พัน 1
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
17. ชุมชนบ้านเด่นสามัคคี
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
18. ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
19. ชุมชนกู่คำ
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
20. ชุมชนการเคหะหนองหอย 1
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
21. ชุมชนหนองประทีป
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number จำนวน
190,000 บาท
One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เพือ่ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศู นย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิ งอุบล
รัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 12 ชุมชน ดังนี้
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1. ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
2. ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
3. ชุมชนป่าแพ่ง – วังสิงห์คำ
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
4. ชุมชนบ้านปิง
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
5. ชุมชนป่าตัน
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
6. ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 10,000 บาท
7. ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 10,000 บาท
8. ชุมชนวัดศรีปิงเมือง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 20,000 บาท
9. ชุมชนวัดศรีดอนไชย - เจริญประเทศ (แขวงเม็งราย)
จำนวน 20,000 บาท
10. ชุมชนช่างฆ้อง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
11. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
12. ชุมชนกู่คำ
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 2 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน
120,000 บาท
เพื่ ออุดหนุ นงบประมาณให้ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 11 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนแม่หยวก
(แขวงนครพิงค์) จำนวน 20,000 บาท
2. ชุมชน 5 ธันวา
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
3. ชุมชนแม่ขิง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
4. ชุมชนศาลาแดง
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
5. ชุมชนวัดดาวดึงษ์
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
6. ชุมชนลอยเคราะห์
(แขวงเม็งราย)
จำนวน 10,000 บาท
7. ชุมชนสวนดอก
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 10,000 บาท
8. ชุมชนป่าห้า
(แขวงศรีวิชัย)
จำนวน 10,000 บาท
9. ชุมชน 12 สิงหา
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
10. ชุมชนหนองประทีป
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
11. ชุมชนสันป่าข่อย
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 2 ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
จำนวน
100,000 บาท
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
เพื่อ อุดหนุ น งบประมาณให้ แก่ชุม ชนในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ดำเนิ นโครงการปรับ ปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนบ้านเด่นพัฒนา
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
2. ชุมชนใจแก้ว
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
3. ชุมชนขนส่ง ซอย 9
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
4. ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 20,000 บาท
5. ชุมชนหนองป่าครั่ง
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
6. ชุมชนศรัทธาวัดเมืองกาย
(แขวงกาวิละ)
จำนวน 10,000 บาท
- เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้า 3 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
งบลงทุน
รวม
4,510,490 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
4,510,490 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน
5,500 บาท
เก้าอี้ทำงาน
จำนวน
5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง หุ้มด้วยหนังเทียม มีที่พักแขน มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง แบบหุ้มด้วยหนังเทียม มีทพี่ ักแขน มีล้อเลื่อน ปรับสูง – ต่ำ ได้
- ขนาดประมาณ 65 x 75 x (120-125) ซม.
ใช้สำหรับ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน 2552
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
4,500,000 บาท
รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ห้องสุขา
จำนวน
4,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ห้องสุขา จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รถสุขาเคลื่อนที่ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครือ่ งยนต์ดีเซล
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- มีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 5 ห้อง มีโถปัสสาวะสำหรับผู้ชาย จำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ชุด
- มีอ่างล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด
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- อุปกรณ์อื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น
ใช้สำหรับงานบริการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขฯ
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็ นต้องจัดซื้อเพื่อให้
บริการประชาชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมที่มีพื้นที่จำกัด มีลักษณะ
ทางเข้าที่แคบรถสุขาขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ตั้งตามราคาทีส่ ืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2522
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 25 ลำดับที่ 1
- สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
4,990 บาท
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Micropipette)
จำนวน
4,990 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Micropipette) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นเครือ่ งดูด จ่าย สารละลายอัตโนมัติ
- ปรับประมาตรได้ในช่วง 100-1,000 ไมโครลิตร
- กล่องสำหรับใส่หลอดดูดสาร (Blue tip Box)
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
ใช้สำหรับฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีค วามจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้
ร่วมกับเครื่องมือตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงตกค้าง ให้ได้ผลการตรวจสอบที่
ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/367 ลำดับที่ 162
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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แผนงานสังคมสงเคราะห
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวม
7,435,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
6,677,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
6,677,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
4,281,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบั ติโดยอนุ โลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
311,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
1,900,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ถือปฏิบั ติโดยอนุ โลม ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
758,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
308,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่ งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่
อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
40,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
30,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
5,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบีย นในการเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
15,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า เบี้ย เลี้ย ง ค่า พาหนะ และค่ า เช่ า ที่พั ก ระหว่า งเดิน ทาง ค่ า บริก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่ านทางด่วนพิ เศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้ แก่พนักงาน ลู กจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
ค่าวัสดุ
รวม
390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ำ ร้อน ไม้กวาด แปรง
ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ แถบ
พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวม
646,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
646,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
646,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
646,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน
150,000 บาท
- เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่าใช้จ ่า ยในการดำเนิน โครงการสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนที่ป ระสบปัญ หาความ
เดือดร้อน เช่น การสงเคราะห์นมผงเลี้ยงดูบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ หรื อเด็กที่มีภ าวะทุพ
โภชนา การสงเคราะห์ ด้านค่าเครื่องอุปโภคบริโภค หรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2560 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 2 พ.ศ.2561 และที่ มี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/376 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
จำนวน
46,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาในช่วยปิดภาคเรียน เพื่อ
ป้องกันปัญหานักเรียน/นักศึกษา เช่น ค่าจ้างนักเรียน/นั กศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2560 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ 2 พ.ศ.2561 และที่ มี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/378 ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือ จำนวน
400,000 บาท
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น จ่ายเงินสดสงเคราะห์ ครอบครัวหรือวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ และจ่ายเงินสดและสิ่งของตามความเหมาะสมแก่ผู้ประสบสาธารณภัย/
ภัยพิบัติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2560 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และระเบีย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน ทดรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/377 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร จำนวน
50,000 บาท
เชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/378 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
งบลงทุน
รวม
61,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
61,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
32,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน
10,000 บาท
หมายเหตุ : ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ทุ กรายการให้ ดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กำหนดก่อนการจัดซื้อ

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

แผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
18,075,750 บาท
งบบุคลากร
รวม
17,958,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
17,958,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
6,466,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8
และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ
ตำแหน่ ง ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายเงินค่ าตอบแทนนอกเหนื อจากเงิน เดื อ นของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท
0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับใน
อัตราร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้
ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 155
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
10,634,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
719,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
117,350 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
88,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
83,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าวัสดุ
รวม
29,050 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
8,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

2/6/3
งานสวนสาธารณะ
รวม
26,066,900 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
26,066,900 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้ างที่มา
ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็น งานเร่งด่ว นนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ ไม่อาจทำในเว ลา
ราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
23,007,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
20,717,900 บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
130,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้างทำของต่าง ๆ หรืองานอื่นที่
มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาตัดแต่งไม้ใหญ่
จำนวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งไม้ใหญ่ที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์เมือง
จำนวน
3,679,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง ได้แก่ บริเวณสะพานนวรัฐ สะพานรัตนโกสินทร์,
สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางแจ่งกู่เฮือง, สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางประตูสวนดอก, สวนหย่อมบริเวณ
ประตูสวนดอกด้านทิศเหนือ -ใต้, สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางแจ่งหัวลิน, สวนหย่อมบริเวณเกาะกลาง
แจ่งศรีภูมิ, สวนหย่อมบริเวณน้ำพุและสวนหย่อมเกาะกลางสมเพชร, กะบะบริเวณใต้ต้นไม้ข่วงประตูท่าแพ,
สวนหย่อมบริเวณข่วงประตูเชียงใหม่, สวนหย่อมประตูสวนปรุง, สะพานข้า มคูเมือง 7 แห่ง, บริเวณ
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และตกแต่งใต้ต้นไม้ใหญ่ รอบคูเมืองด้านนอก
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9
จำนวน
3,739,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9 โดยการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ำไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช และเศษใบไม้
กิ่งไม้ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย์สิน ภายในสวนสาธารณะล้านนา ร.9
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะหนองบวกหาด
จำนวน
3,135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดินไม้
พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ำไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช และเศษใบไม้
กิ่งไม้ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย์สิน ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
จำนวน
1,848,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก โดยการตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ำไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช และเศษใบไม้
กิ่งไม้ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย์สิน ภายในสวนสาธารณะกาญจนาภิเษก
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- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสุขภาพบ้านเด่น
จำนวน
1,295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสุขภาพบ้านเด่น โดยการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ำไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช และเศษใบไม้
กิ่งไม้ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย์สิน ภายในสวนสุขภาพบ้านเด่น
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสวนสาธารณะเจริญประเทศและ จำนวน
2,488,400 บาท
สวนสัตตะมังคละ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเจริญประเทศ และสวนสัตตะมังคละ โดยการตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า
ใส่ปุ๋ย พรวนดินไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ำไม้ดอกไม้ประดับรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ วัชพืช
และเศษใบไม้ กิ่งไม้ และดูแลรักษาความเป็นระเบียบ และทรัพย์สิน ภายในสวนสาธารณะเจริญประเทศ
และสวนสัตตะมังคละ
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ และระบบสปริงเกอร์ จำนวน
3,998,000 บาท
รอบคูเมืองเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่และระบบสปริงเกอร์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย
พรวนดินไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ รดน้ำไม้ดอก ไม้ประดับ รักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ฯลฯ บนเกาะ
สวนหย่อม ทางแยกทุกสวนบริเวณริมคูเมืองเชียงใหม่ ทั้งด้านในและด้านนอกทั้งหมด เพื่อให้สภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมบริเวณคูเมืองเชียงใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
2,290,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จำนวน
1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่และจัดสวน, ค่าจัดทำรถบุปผชาติ, ค่าจัดทำรูปแบบริ้วขบวนแห่, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้า 20 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุ มชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ
จำนวน
500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลานนาพฤกษาชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
สถานที่, เงินรางวัลการประกวดกล้วยไม้, การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ, ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล, ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/386 ลำดับที่ 1
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- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน
750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่, ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ, ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งเมืองในช่วงเทศกาล ประเพณี และวันสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/42 ลำดับที่ 96
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุ มชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ
จำนวน
40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ,
ค่าพันธุ์ไม้, วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/140 ลำดับที่ 75
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุ มชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
รวม
2,179,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำจานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง เช่น กุญแจ แปรงทาสี ไม้ ปูน กรวด หิน
ดิน ทราย ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร
จำนวน
1,656,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุปลูก พร้อมอุปกรณ์
ขยายพันธุ์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น กางเกงขายาว หน้ากากกัน
ฝุ่น กันแสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
13,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ Key Board แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ CD-ROM จอภาพ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่น
จำนวน
500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใด ๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
760,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของฝ่ายสวนสาธารณะ
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของฝ่ายสวนสาธารณะ
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ติดตั้งในกิจการของฝ่ายสวนสาธารณะ
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม
232,398,750 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
232,398,750 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
2,925,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
2,925,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
222,879,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
222,582,750 บาท
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
จำนวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เอกสารที่เกี่ ยวกับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
และโครงการต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเสียง0
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเสียง
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
5,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้างทำของต่างๆ หรืองานอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนคร จำนวน
94,638,000 บาท
เชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 4 แขวง คือ แขวงเม็งราย
แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ
และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ
จำนวน
105,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ เพื่อให้เทศบาลนครเชียงใหม่สามารถดำเนินการกำจัด
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย
- ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะอันตราย
จำนวน
400,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจ้ างเหมาเอกชนดำเนิน การกำจัดของเสี ยอัน ตรายจากชุมชน เพื่ อให้ การจัดการขยะ
อันตรายของเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด จำนวน
7,962,500 บาท
ภายในเขตแขวงนครพิงค์
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คู เมื อง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตแขวงนครพิงค์
- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด จำนวน
6,597,500 บาท
ภายในเขตแขวงกาวิละ
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คู เมื อง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตแขวงกาวิละ
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- ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการรักษาความสะอาด จำนวน
7,848,750 บาท
ภายในเขตแขวงเม็งราย
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมาแรงงานบุ คคลภายนอกในการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คู เมื อง
โบราณสถาน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตแขวงเม็งราย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
296,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/113 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวน
68,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันเทศบาลนครเชียงใหม่
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าชุดนิทรรศการ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/116 ลำดับที่ 7
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการถนนปลอดมลพิษเพื่อเมืองเชียงใหม่สะอาด
จำนวน
37,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนปลอดมลพิษเพื่อเมืองเชียงใหม่สะอาด เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/117 ลำดับที่ 9
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการสร้างเครือข่ายอากาศสะอาด
จำนวน
44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายอากาศสะอาด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/118 ลำดับที่ 11
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั งงานโดยใช้ จำนวน
27,500 บาท
เทคโนโลยีและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เทคโนโลยี
และการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/115 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการสร้างศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
จำนวน
20,000 บาท
สภาพภูมิอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/115 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพัฒนาพื้น ที่สีเขียวในเขตเมือง เช่น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/119 ลำดับที่ 13
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ส มบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ
รวม
6,174,500 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
1,344,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ตะกร้า ถังขยะ อุปกรณ์ทำความสะอาด รวมทั้ง
ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูน หิน ดิน ทราย ไม้แบบ ท่อคอนกรีต ตะปู เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์
ยางแอสฟัลท์ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ที่ใช้ในโรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
3,580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำยาเคมีกันสนิมรถยนต์ น้ำยาขจัดคราบสกปรก คราบไขมัน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
และดับกลิ่น สารเคมี กำจัดแมลง เพื่อใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค กำจัดแมลงในสถานี ขนถ่ายขยะและโรงงาน
เตาเผาขยะติดเชื้อ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นสายยางรดน้ำพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ อุปกรณ์สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กระถางต้นไม้
บัวรดน้ำ คราด มีดดายหญ้า ปุ๋ยคอก วัสดุเพาะชำ วัสดุปลูก พร้อมอุปกรณ์ขยายพันธุ์ กระสอบ และ
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์
รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ค่าพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
272,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่จำเป็น เช่น ถุงมือยาง หรือหนัง ผ้าปิดจมูก-ปาก รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน
เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น กางเกงขายาวสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
26,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่ น แผ่นหรือจานบันทึ กข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรั บเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ Key Board แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์ CD-ROM และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

2/6/11
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สถานีขนถ่ายขยะ บริเวณสุสาน
หายยา, โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ บริเวณสุสานสันติธรรม และโรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์สวนล้านนา ร.9
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
102,000 บาท
เพื่อ จ่ายเป็น ค่า น้ำ ประปาที่ใช้ในกิจ การของเทศบาล และใช้ในโรงงานเตาเผาขยะติด เชื้อ บริเวณ
สุสานสันติธรรม เพื่อใช้ระบายความร้อน และกรองไอเสียจากระบบเตาเผา, โรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์สวน
ล้านนา ร.9 และสถานีชั่งน้ำหนักขยะ บริเวณสุสานหายยา
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ติดตั้งในกิจการที่งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรับผิดชอบ โดยติดต่อ
ราชการกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มากำจัดที่โรงงานเตาเผาขยะติดเชื้อ, สถานีขนถ่ายขยะ
บริเวณสุสานหายยา และที่ใช้ในกิจการของเทศบาล

2/6/12
งานบำบัดน้ำเสีย
รวม
4,464,500 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
3,464,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
575,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
575,000 บาท
ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
จำนวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำกรณีประชาชนร้องเรียน จากน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำ อาคาร
สถานประกอบการต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ เก็บตัวอย่างน้ำและจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
อาคารสำนักงาน, โรงอาหารของเทศบาลนครเชียงใหม่, แม่น้ำปิง, คลอง, ลำเหมือง, แหล่งน้ำธรรมชาติทั้ง
ในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
30,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้างทำของต่างๆ หรืองานอื่นที่
มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ
จำนวน
500,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าจ้ างเหมารั กษาความปลอดภั ย โรงงานปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลนครเชีย งใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เฝ้าระวังและป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ มิให้เกิด การสูญหายและช่วยให้การ
ทำงานของระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบรวบรวมน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าจ้างเหมาสอบเทียบกล้องระดับและกล้องวัดมุม
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสอบเทียบกล้องระดับและกล้องวัดมุม จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มี
เครื่องมือตรวจสอบและสามารถรับรองผลการสอบเทียบ
ค่าวัสดุ
รวม
229,500 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำจานรอง ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง วัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
10,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าวัส ดุ ก่ อ สร้ างต่าง ๆ เช่ น ปู น หิ น ดิน ทราย ไม้ แบบ ท่ อ คอนกรีต ตะปู เหล็ ก เส้ น
ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลท์ อุปกรณ์ประปา วัสดุเกี่ยวกับการงานก่อสร้างทุกชนิด ฯลฯ

2/6/13
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี กระดาษกรอง หลอดแก้ว และอุปกรณ์
ที่จำเป็นในการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุปลูก พร้อมอุปกรณ์ขยายพันธุ์ และ
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หน้ากากกันฝุ่น กันแสง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมู ล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่ องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ Key Board แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ CD-ROM จอภาพ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
2,630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
2,600,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าไฟฟ้ าที่สถานี สู บน้ำ 10 สถานี และโรงบำบั ดน้ำเสี ยเทศบาลฝั่ งตะวันตก ตำบลป่ าแดด
จังหวัดเชียงใหม่
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีสูบน้ำ 10 สถานี และโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลฝั่งตะวันตก ตำบลป่าแดด
จังหวัดเชียงใหม่
งบลงทุน
รวม
1,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จำนวน
1,000,000 บาท
ก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย บริเวณถนนอัษฎาธร
จำนวน
1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อรับน้ำเสีย บริเวณถนนอัษฎาธร โดยการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่ง
คลองแม่ข่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดท่อไม่ต่ำกว่า 30 ซ.ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 50 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564 หน้า 11 ลำดับที่ 48
- สอดคล้ องยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ านการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
********************************

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

2/7/1
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
1,541,600 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
1,541,600 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
155,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
1,375,600 บาท
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
582,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงตามสายชุมชน
จำนวน
582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเครื่องเสียงตามสายของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
793,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร จำนวน
85,000 บาท
เชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร
เชีย งใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/391 ลำดับที่ 8
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน
76,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/392 ลำดับที่ 11
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน
81,000 บาท
นครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระเป๋าที่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/392 ลำดับที่ 10
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน
จำนวน
139,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรชุมชน เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ , ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/390 ลำดับที่ 7
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒ นาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร จำนวน
100,000 บาท
ชุมชนในแขวงนครพิงค์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชน
ในแขวงนครพิงค์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/389 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒ นาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร จำนวน
30,000 บาท
ชุมชนในแขวงกาวิละ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชน
ในแขวงกาวิละ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/389 ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพั ฒ นาการมีส่ว นร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร จำนวน
50,000 บาท
ชุมชนในแขวงเม็งราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชน
ในแขวงเม็งราย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/389 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้า งโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒ นาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กร จำนวน
30,000 บาท
ชุมชนในแขวงศรีวิชัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชน
ในแขวงศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/390 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศู นย์บริการและถ่ายทอด จำนวน
2,000 บาท
เทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการดำเนิ นโครงการดำเนิ นการตามภารกิจ ถ่ายโอนศูนย์ บริ การและถ่ ายทอด
เทคโนโลยี การเกษตรประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/396 ลำดับที่ 21
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/7/4
โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์
จำนวน
70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงนครพิงค์ เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/394 ลำดับที่ 15
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ
จำนวน
40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงกาวิละ เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/394 ลำดับที่ 14
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนแขวงเม็งราย เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/393 ลำดับที่ 13
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัย
จำนวน
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพองค์กรชุมชนแขวงศรีวิชัย เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/394 ลำดับที่ 16
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- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน
จำนวน
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ดา้ นกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 46 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
11,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชนและศาลาที่ทำการชุมชน ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาล
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
5,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารจำหน่ายสินค้าชุมชนและศาลาที่ทำการชุมชน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาล
งบลงทุน
รวม
462,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
462,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน
117,600 บาท
จำนวน
7,600 บาท
หมายเหตุ : ครุภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ทุ กรายการให้ ด ำเนิ นการตามหลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กำหนดก่อนการจัดซื้อ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
26,560,700 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
26,560,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา
ราชการ ฯลฯ
ค่าใช้สอย
รวม
23,920,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
3,555,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
60,075 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภั ณฑ์หรือสิ่ งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างสำเนาสปอตวิทยุ -สปอตโทรทัศน์ ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไข
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าดูแลรักษาหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน
237,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดูแลบริเวณสถานที่
ให้มีความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย
- ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน
2,728,375 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้มีความสะอาด และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ค่าจ้างเหมาออกแบบ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬา
จำนวน
50,000 บาท
เทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาออกแบบและจั ดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนามกีฬาเทศบาลนครเชีย งใหม่ เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับทราบ
- ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพื้นหญ้าภายในสนามฟุตบอล จำนวน
480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาพื้นหญ้าภายในสนามฟุตบอล ให้มีความสะอาด และมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
20,365,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จำนวน
800,000 บาท
- เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่าใช้ จ่ ายในการดำเนิ น โครงการวัน เด็ ก แห่ งชาติ เช่น ค่ าวัส ดุ , ค่ าป้ า ย, ค่ าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/407 ลำดับที่ 1

2/8/2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ เช่น ค่าโล่, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน, ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/407 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
4,125,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน, ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือฝึกสอน, ค่าชุดกีฬา, ค่า
ชุดวอร์มนักกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/412 ลำดับที่ 15
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชน - ประชาชน
จำนวน
50,000 บาท
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน-ประชาชนสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564 หน้า 18-19
ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/8/3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน
จำนวน
200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น
ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าน้ำดื่ม, ค่าเกียรติบัตร, ค่าป้าย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/408 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
จำนวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เช่น ค่าป้าย,
ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/410 ลำดับที่ 9
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
จำนวน
70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ค่าป้าย, ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/410 ลำดับที่ 10
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
จำนวน
40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าป้าย, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเงินรางวัล, ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ, ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด

2/8/4
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/410 ลำดับที่ 11
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
จำนวน
7,000,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น โครงการจั ด งานประเพณี ส งกรานต์ เช่ น ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ, ค่าวัส ดุ อุป กรณ์ ต่า ง ๆ, ค่าเงิน รางวัล หรือของรางวัล , ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที,่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564 หน้า 14 ลำดับที่ 4
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
จำนวน
300,000 บาท
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่า ยในการดำเนิน โครงการจัด งานวัน เข้า พรรษาและวัน อาสาฬหบูช า เช่ น
ค่า ใช้จ ่า ยพิธ ีท างศาสนา, ค่า วัส ดุอุป กรณ์ต ่า ง ๆ, ค่า จ้า งเหมาเครื่อ งเสีย ง, ค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564 หน้า 15-16
ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เช่น จัดทำขบวนแห่โคมไฟวิสาขบูชา,
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดงาน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/404 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
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โครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
จำนวน
7,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ, ค่าวัสดุอุป กรณ์ต่าง ๆ, ค่าเงิน รางวัล หรือของรางวัล , ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ,
ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564 หน้า 12-13
ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
จำนวน
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าทำป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/408 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญเมือง
จำนวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนิ นโครงการจัดงานประเพณีทำบุญเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา,
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที,่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6/2564 หน้า 17 ลำดับที่ 9
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น
จำนวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่น เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าเงินหรือของรางวัล, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/413 ลำดับที่ 18
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
จำนวน
200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ,
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 หน้า 6 ลำดับที่ 7
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
รวม
1,115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
200,000 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า วัส ดุง านบ้า นงานครัว เช่น ไม้ก วาด น้ำ ยาล้า งจาน แก้ว น้ำ จานรอง ถ้ว ยชาม
กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ใช้ในการทำความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
200,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าวัสดุการก่อสร้ างต่าง ๆ เช่ น ปู น หิ น ดิน ทราย ไม้แบบ ท่อคอนกรีต ตะปู เหล็ กเส้ น
ปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ประปา วัสดุเกี่ยวกับการงานก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุปลูก พร้อมอุปกรณ์ขยายพันธุ์ และ
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ การล้าง อัด ขยาย ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุกีฬา
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล เสาประตูฟุตซอล เสาวอลเลย์บอล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุการศึกษา
จำนวน
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับห้องสมุดศาลาแดง และสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส
วัสดุอื่น
จำนวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่ม ใด ๆ ได้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันนกพิราบ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,495,000 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
60,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าน้ ำประปาที่ใช้ ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ห้ องสมุ ดศาลาแดง ศู นย์ การเรียนรู้
ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ห้องสมุดศาลาแดง ตลอดจน
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Internet ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
139,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
48,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน
4,000 บาท
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จำนวน
4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 80 x60x75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว
ตัวละ 2,000 บาท
ใช้สำหรับฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา
- ซึ่งเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่มี กำหนดไว้ในบั ญ ชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ และมี ความจำเป็นต้ องจัดซื้อ เพื่ อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการห้องสมุดประชาชนศาลาแดงในการสืบค้น ข้อมูล IT
ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบ ได้จากร้ านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 48 ลำดับที่ 3

2/8/8
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม
3,519,300 บาท
งบบุคลากร
รวม
1,598,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
1,598,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
1,198,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
363,400 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ตอบแทนให้แ ก่พ นัก งานจ้า ง ตามอัต ราที่ก ำหนด โดยคำนวณตั้ง จ่า ยไว้ไ ม่เกิน 12
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
36,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
1,810,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
104,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิ บัติงานนอก
เวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึง่ มีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รวม
1,417,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
จำนวน
267,600 บาท
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพั นธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือ
และแผนที่ เส้ นทางท่ องเที่ ยว แผ่ นป้ ายคัทเอาท์ ป้ ายผ้ า ป้ ายไวนิ ล ฯลฯ ในการประชาสั มพั นธ์ ส ถานที่
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ จำนวน
20,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาล้างอัดฉีดรถยนต์หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานการ จำนวน
147,000 บาท
ท่องเทีย่ วเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานการท่องเทีย่ วเทศบาลนครเชียงใหม่

2/8/9
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
1,150,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
โครงการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่
จำนวน
200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ เช่น ค่าจ้างดำเนินการ
ด้านสถานที่, ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้านการแสดงบนเวที, ด้านการบริหารจัดการ/ค่าตอบแทนกรรมการ,
ค่าเงินรางวัลและถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/400 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัต ลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่) จำนวน
300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชียงใหม่เคาท์ดาวน์ (เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)
เช่น ค่าจ้างดำเนินการ, ด้านสถานที่, ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้านการแสดงบนเวที, ด้านการบริหาร
จัดการ/ค่าตอบแทน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/400 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้ านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการถนนคนเดินเชียงใหม่
จำนวน
500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนคนเดินเชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทนการแสดง, ค่าไฟฟ้า,
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/403 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/8/10
โครงการประชาสัมพันธ์แอ่วเมืองเก่า
จำนวน
20,000 บาท
- เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ ่า ยในการดำเนิน โครงการประชาสั ม พัน ธ์แ อ่ว เมือ งเก่า เช่น ค่า จัด ทำคู่มือ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเมืองเก่า, ค่าจัดทำสื่อแอพพลิเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขต
เทศบาลฯ, ค่าใช้จ่ ายในการตกแต่งสถานที่ , ค่ าเช่ าเครื่องเสี ยง, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/402 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ
จำนวน
30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตอบแทนการแสดง, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 13 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการเดิน วิ่ง วิถีล้านนา
จำนวน
100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดิน วิ่ง วิถลี ้านนา เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่, ค่าเช่า
เครื่องเสียง, ค่าตอบแทนการแสดง, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/402 ลำดับที่ 7
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุ ษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัด
ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม

2/8/11
ค่าวัสดุ
รวม
240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน ค่าน้ำดื่ม
เครื่องคำนวณเลข ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ ไม้ ปูน แปรงทาสี สี ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการ
ก่อสร้าง ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
จำนวน
25,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุการเกษตร เช่ น สายยางรดน้ ำ พั นธุ์พืช พั นธุ์ ไม้ อุปกรณ์ ในการขยายพั นธุ์พื ช
กระถางต้นไม้ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ผ้าที่ใช้เขียนป้าย แถบ
บันทึกเสียงหรือ รูปภาพสีห รือขาวดำที่ได้มาจากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอเทป ค่าแบบ
พิมพ์โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล มินิคัทเอาท์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึ กพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง อุปกรณ์
เพิ่มเติม เช่น แผ่นวงจร อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip) CD ROM เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อ
พ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เช่น โปรแกรมแอนตี้ไวรัส และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่นๆ
จำนวน
5,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใดๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
47,600 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ ที่ใช้
ในการติดต่อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

2/8/12
งบลงทุน
รวม
111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
111,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน
จำนวน
111,000 บาท
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
จำนวน
111,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ สำเนาระบบดิ จิตอล ความละเอี ยด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ ว
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความละเอียดในการสร้างภาพขัน้ ต่ำ 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว
- สามารถย่อ-ขยายได้
- พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ B4
ใช้สำหรับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2/9/1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
13,289,900 บาท
งบบุคลากร
รวม
12,973,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
12,973,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
8,207,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุ โลม ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตรา
ร้อยละ 2, 4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 155 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของ
พนักงานส่ว นท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือ น ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
1,264,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
3,184,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
77,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่ว คราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่ว นราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
316,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
56,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
56,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

2/9/2
ค่าใช้สอย
รวม
190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
500 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้า งทำของต่าง ๆ หรืองานอื่น
ทีม่ ลี ักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
จำนวน
189,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น ๆ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
จำนวน
69,500 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ลงทะเบี ย นในการเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนาต่าง ๆ หรือการโอน/ย้าย หรือสอบ
คัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
จำนวน
120,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า เบี้ ย เลี้ย ง ค่า พาหนะ และค่า เช่า ที่พัก ระหว่ า งเดิน ทาง ค่า บริก ารจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่ านทางด่วนพิ เศษ ค่ าธรรมเนี ยมในการใช้สนามบิ น ให้ แก่พนั กงาน ลู กจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างท้องที่
ค่าวัสดุ
รวม
70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
30,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด จาน ชาม กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด แปรง
ผงซักฟอก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ เครื่องอะไหล่รถยนต์และ
ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องอะไหล่ของเครื่องจักรกล ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง และกระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

2/9/3
งานก่อสร้าง
รวม
127,969,800 บาท
งบบุคลากร
รวม
47,485,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม
47,485,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
26,013,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน
224,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ยกเว้น ข้าราชการซึ่งได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งระดับ 7 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิ บัติ โดยอนุโลม ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เงินประจำตำแหน่ง
จำนวน
332,400 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิน ประจำตำแหน่ ง ให้ กั บ พนั ก งานเทศบาลผู้ มี สิ ท ธิได้ รับ ตามบั ญ ชี อั ต ราเงิน ประจำ
ตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ชม. 0023.0/ว15055 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จำนวน
1,240,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่
ก.ท.กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน
18,291,700 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตัง้ จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน
1,383,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 / ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม
30,539,700 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
1,744,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวน
1,124,600 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิน ค่ าตอบแทนการปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ ให้ แ ก่พ นั กงาน ลู ก จ้างประจำ และ
พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ
ค่าเช่าบ้าน
จำนวน
240,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน
380,100 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิน ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ พนั ก งานเทศบาลและลู ก จ้าง ซึ่ งมี สิ ท ธิ เบิ ก เงิน ค่ า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

2/9/4
ค่าใช้สอย
รวม
7,872,900 บาท
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
7,872,900 บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จำนวน
2,900 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อกิจการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่ จำนวน
290,000 บาท
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขนย้ายและค่าแรงจ้างทำของต่าง ๆ หรืองานอื่นที่มี
ลั กษณะเดี ยวกั น ซึ่ งมิ ใช่ เป็ นการประกอบ ดั ด แปลง ต่ อเติ มครุ ภั ณฑ์ หรื อสิ่ งก่ อสร้ าง และ ค่ ารั งวั ดที่
สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่าง ๆ จำนวน
7,400,000 บาท
ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน
จำนวน
180,000 บาท
โรงผสมยางแอสฟัลท์
เพื่อจ่า ยเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์ สินโรงผสมยางแอสฟัล ท์ ถนน
เชียงใหม่-ลำพูน
ค่าวัสดุ
รวม
16,767,000 บาท
วัสดุสำนักงาน
จำนวน
316,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร น้ำดื่ม แผงกั้นจราจร
แผ่นป้ายจราจร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน
1,294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉาย ลำโพง ไมโครโฟน โคมไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการปฏิบัติงานของงานสถานที่และไฟฟ้าสาธาณะ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นหรืองานรัฐพิธี หรือพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จำนวน
35,000 บาท
เพื ่อ จ่า ยเป็น ค่า วัส ดุง านบ้า นงานครัว เช่น ไม้ก วาด น้ ำ ยาล้ า งจาน แก้ว น้ำ จานรอง ถ้ว ยชาม
กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง วัสดุที่จำเป็นในการทำความสะอาด ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
จำนวน
14,204,500 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า วัส ดุก่อ สร้า งต่าง ๆ เช่น ปูน หิน ดิน ทราย ไม้แ บบ ท่อ คอนกรีต ตะปู เหล็ก เส้น
ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลท์ อุปกรณ์ประปา วัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิดสำหรับซ่อมแซมฝาบ่อพัก ฝาท่อ
ระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ที่ ชำรุดเสียหาย สี แปรงทาสี หมุดสะท้อนแสง กาวติดหมุด สี
สะท้อนแสง สีสำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนเส้นทาง เสาเหล็กไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน
624,000 บาท
เพื่ อจ่ายเป็ น ค่าวัส ดุอุ ป กรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะเช่น ยางนอก ยางในรถยนต์ และอะไหล่
ภายนอกรถจักรยานยนต์ ฯลฯ

2/9/5
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุเชื้อเพลิ ง และหล่อลื่ น เช่น แก๊ส สำหรับต้มสี เทอร์โมพลาสติกในการทาสี ตีเส้ น
เครือ่ งหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทาง ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จำนวน
3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัส ดุวิทยาศาสตร์ห รือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่า ง ๆ เคมีภัณ ฑ์ เวชภั ณ ฑ์
สารชีวภาพ เพื่อบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จำนวน
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ผ้าเขียนป้าย ฟิล์ม
ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แผ่นซีดี ฯลฯ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จำนวน
86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว หน้ากาก
กันฝุ่น กันแสงสำหรับอ๊อกเชื่อมไฟฟ้า เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง หมวกนิรภัย (กันน๊อค) หน้ากากและแว่นตา
กรองแสงแอมโมเนีย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน
142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หมึกพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
วัสดุอื่น
จำนวน
500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุกลุ่มใด ๆ ได้
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,155,100 บาท
ค่าไฟฟ้า
จำนวน
3,950,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ เช่น
-โครงการป้องกันน้ำท่วมรอบคูเมือง 28 จุด
-ไฟฟ้าน้ำพุคูเมือง (ชุดที่ 1) 22 จุด
-ไฟฟ้าน้ำพุคเู มือง (ชุดที่ 2) 7 จุด
-สถานีสูบน้ำ, โรงสูบน้ำ, ปั๊มประตูน้ำถนนรัตนโกสินทร์, ถนนมหิดล 3 จุด
-สถานีสูบน้ำประตูก้อม, โรงสูบน้ำถนนมหิดล, ปั๊มสูบน้ำถนนวังสิงห์คำ, ปั๊มประตูน้ำคลองแม่ข่า, สถานีสูบน้ำ
ถนนรถไฟ, สถานีสูบน้ำต้นขาม, ปั๊มสูบน้ำถนนเจริญยิ่ง, ปั๊มสูบน้ำป่าตัน, ปั๊มสูบน้ำแม่ข่าหลังโรงพยาบาล
ลานนา, ประตูน้ำหลังโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ และระบบสูบน้ำถนนอนุบาล รวมทั้งสิ้น 71 จุด
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
จำนวน
147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของเทศบาล และใช้สำหรับสถานีสูบน้ำแม่ข่า และสำนักงาน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ตั้งอยู่บริเวณถนนหายยา ตำบล
หายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
จำนวน
33,600 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จำนวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet ฯลฯ ที่ใช้ใน
การติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
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งบลงทุน
รวม
49,945,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
7,900,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จำนวน
7,900,000 บาท
รถขุดไฮดรอลิกแขนยาว ชนิดตีนตะขาบสะเทินน้ำสะเทินบก
จำนวน
7,900,000 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าจั ดซื้ อ รถขุด ไฮดรอลิ กแขนยาว ชนิด ตีนตะขาบสะเทิน น้ ำสะเทิ นบก ขนาด 10 ตั น
เครื่องยนต์ดีเซลมีก ำลั งแรงม้าไม่น้ อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุป กรณ์ ครบชุ ด จำนวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
เป็นรถขุดไฮดรอลิ กแขนยาว ชนิดตีนตะขาบสะเทินน้ ำสะเทินบก ขนาด 10 ตัน เครื่องยนต์
ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยสามารถทำงานได้ทั้งบนบก, โคลน
เลนและในน้ำ พร้อมแขนขุดชนิดยาวพิเศษและบุ้งกี๋สำหรับตักวัชพืช ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีก ำลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ผ่านมาตรฐาน
การควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ต่ำกว่า EPA Tier 3 เพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ
และเครื่องมือ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
รถขุดไฮดรอลิกแขนยาว ชนิดตีนตะขาบสะเทินน้ำสะเทินบก ขนาด 10 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลมี
กำลั ง แรงม้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 แรงม้ า พร้ อ มอุ ป กรณ์ ค รบ ชุ ด (Amphibious Excavator) ต้ อ งมี
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วงดังต่อไปนี้
1. ตัวรถขุดไฮดรอลิก (Upper Body)
1.1 ระบบส่งกำลังระบบเครื่องยนต์
1.1.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ แบบหัวฉีดตรง (Direct Injection)
ระบายความร้อนด้วยน้ำ
1.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
1.1.3 ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า ที่เครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,000 รอบ/นาที
1.1.4 เครื่องยนต์เป็นมาตรฐานการควบคุมมลพิษ EPA Tire 3 หรือ EU stage 3A
1.1.5 ตัวรถขุดไฮดรอลิ ก (Upper Body) และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นรถรุ่นล่ าสุด
จากโรงงานผู้ผลิตและผู้ผลิตเป็นมาตราฐานจากโรงงานผู้ผลิต
1.2 ระบบส่งกำลัง
1.2.1 เป็นแบบไฮดรอลิก ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
1.2.2 ต้องสามารถทำความเร็วได้ 2 ระดับ โดยสามารถเลือกได้โดยผู้ใช้งาน
1.2.3 มีความเร็วในการสวิงไม่น้อยกว่า 9 รอบ/นาที
1.3 ห้องคนขับ
1.3.1 มีชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ไฮดรอลิก
1.3.2 มีเก้าอี้และพนักพิงหลังสามารถปรับความสูงและการเอียงพนักพิงหลัง
1.3.3 มีหน้าจอแสดงข้อมูล เครื่องจักร ชั่วโมงการทำงาน มาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์, มาตร
วัด อุ ณ หภู มิ น้ ำมั น ไฮดรอลิ ก, มาตรวัด น้ ำมั น เชื้อ เพลิ ง ประสิ ท ธิผ ลการทำงานของ
เครื่องจักร

2/9/7
1.3.4 สามารถรวบรวมข้อมูล จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แบบรายวัน
รายเดือน และรายปี
1.3.5 มีระบบรวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องจักร และประวัติการบำรุงรักษา
1.3.6 มีระบบติดตามการใช้งานของรถขุดและเก็บข้อมูลการใช้งานของรถขุดได้จากระยะไกล
1.3.7 มีระบบป้องกันการโจรกรรม โดยสามารถแจ้งเตือนได้จากระยะไกล
1.3.8 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (Air Condition)
2. ชุดขับเคลื่อนและฐานตัวรถ (Under Carriage)
2.1 ระบบขับเคลื่อนของฐานตัวรถ (Under Carriage) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิ กมอเตอร์และ
สามารถปฏิ บั ติงานแบบสะเทิ น น้ ำสะเทิ นบก ทั้ งบนบก, พื้ น ที่โคลนเลนและในน้ ำได้ และ
ปฏิบัติงานในน้ำสามารถลอยตัวได้อย่างสมดุล
2.2 มีชุดไฮดรอลิกมอเตอร์เพื่อการขับเคลื่อน จำนวน 2 ชุด สามารถทำงานแยกกันอย่างอิสระ
2.3 แทรคขับเป็นแบบชนิดลูกกลิ้งคู่หรือดีกว่า
2.4 แผ่นตีนตะขาบทำจากวัสดุโพลิ เมอร์ ชนิดที่มีความทนทานและมีความแข็งแรงสูง โดยให้ผู้
เสนอราคาต้องนำตัวอย่างแผ่นตีนตะขาบ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
2.5 มีระยะความกว้างวัดจากขอบนอก ของตัวฐานรถเมื่อยึดแผ่นแทรคออกกว้างสุด ไม่เกิน 3.5 เมตร
2.6 มีระยะความยาวแทรค วัดจากฐานด้านบน ไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร
2.7 มีระยะความยาวแทรควัดจากที่หน้าสัมผัสบนพื้นแข็ง ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร
2.8 ความสามารถในการทำงาน
2.8.1 มีระยะในการขุดได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร
2.8.2 มีระยะในการขุดได้ลึกที่สุด ไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร
2.8.3 มีระยะในการยกเทได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
2.8.4 มีระยะในการขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า 7.1 เมตร
3. อุปกรณ์มาตรฐานติดรถ
3.1 บุ้งกี๋ขุดดิน มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 0.1 ลูกบาศก์เมตร
3.2 บุ้งกี๋ตักด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.1 ลูกบาศก์เมตร ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือได้รับมาตรฐานการผลิตคุณภาพ ISO 9001.2015
ในขอบข่ายการออกแบบ การผลิต การประกอบเครื่องไฮดรอลิ ก และการขนถ่ายวัสดุ โดย
แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
3.3 ชุดกลีบบัวไฮโดรลิคขนาดไม่น้อยกว่า 5 แฉก สามารถหมุนได้รอบทิศทางและสามารถถอด
ประกอบด้วยข้อต่อสวมเร็ว ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ได้รับ
มาตรฐานการผลิตคุณภาพ ISO 9001.2015 ในขอบข่ายการออกแบบ การผลิต การประกอบ
เครื่องไฮดรอลิก และการขนถ่ายวัสดุ โดยแนบเอกสารประกอบกิจการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
3.4 มีมาตรวัดต่างๆ ตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
3.5 หนังสือคู่มืออะไหล่ จำนวน 1 เล่ม
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3.6 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
3.7 หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
3.8 คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร จำนวน 1 เล่ม
4. อุปกรณ์ประจำรถ
4.1 อุปกรณ์ประจำรถมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
4.2 สายพานยกของขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน จำนวน 2 เส้น
4.3 โซ่ยกของขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน จำนวน 2 เส้น
4.4 ประแจเลื่อนใหญ่ จำนวน 1 ชุด
4.5 บล็อกชุดขนาดใช้งาน จำนวน 1 ชุด
4.6 คีมล็อค, ไขควงปากแบน, ไขควงปากแฉก จำนวน 1 ชุด
4.7 ประแจปากตาย ขนาดใช้งาน จำนวน 1 ชุด
4.8 ประแจแหวน ขนาดใช้งาน จำนวน 1 ชุด
4.9 ค้อนเหล็ก พร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
4.10 กล่องเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด
ใช้สำหรับ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง
- ซึ่งเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็ นต้องจัดซื้อเพื่ อใช้
สำหรับดำเนินการขุดลอก ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ตั้งตาม
ราคาที่สืบได้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยถือปฏิ บัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 8/2564 หน้า 8 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้ านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสั งคม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
รวม
42,045,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จำนวน
42,045,000 บาท
เงินสมทบโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนห้วยแก้ว
จำนวน
1,830,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้าถนนห้วยแก้ว โดยปรับปรุงทางเดินเท้าถนนห้วยแก้ว บริเวณสี่แยก
แจ่งหัวลินจนถึงบริเวณสวนรุกขชาติ ความกว้างประมาณ 2.00–4.50 เมตร ความยาวประมาณข้างละ
3,400 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณที่ขอใช้จ่ายทั้งสิ้น
16,471,400 บาท โดยเทศบาลนครเชียงใหม่สมทบ จำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้ง
โครงการ เป็นเงิน 1,830,200 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9/2564 หน้า 2 ลำดับที่ 71
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2/9/9
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหลิ่งกอก
จำนวน
3,882,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. ความกว้างประมาณ
2.55-5.25 ม. ความยาวประมาณ 600.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม.
พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้อ งถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนป่าตัน ซอย 15 จำนวน
4,950,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 6.00 ม. ความยาว
ประมาณ 370.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,220.00 ตร.ม. และปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 745.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 8 ลำดับที่ 8
- สอดคล้องยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริ การสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหมื่นด้ามพร้าคต จำนวน
2,120,000 บาท
ซอย 4 ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 5.00-6.50 ม.
ความยาวประมาณ 135.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 730.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 285.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 9 ลำดับที่ 10
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.
จำนวน
3,700,000 บาท
ถนนศรีมงคล ซอย 9
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 6.00 ม. ความยาว
ประมาณ 275.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม. และปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 550.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 9 ลำดับที่ 9
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2/9/10
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนช้างเผือก ซอย 4 จำนวน
2,650,000 บาท
(แยกตลาดเอราวัณเก่า)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 3.00-5.60 ม.
ความยาวประมาณ 210.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. และปรับปรุงราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 430.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 10 ลำดับที่ 12
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกระดังงา
จำนวน
3,550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 4.00-6.40 ม.
ความยาวประมาณ 205.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม. และปรับปรุงราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 415.00 ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 11 ลำดับที่ 13
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนใจแก้ว จำนวน
3,132,000 บาท
ซอย 1 ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 2.50-4.50 ม.
ความยาวประมาณ 210.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 824.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 13 ลำดับที่ 17
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้าง
จำนวน
1,336,000 บาท
ราวเหล็กกันตก ถนน 700 ปี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างประมาณ
4.00-6.00 ม. ความยาวประมาณ 211.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างราวเหล็กกันตก ความยาวประมาณ 197.00 ม. และปรับปรุงฝาบ่อพัก จำนวน 2 ชุ ด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 14 ลำดับที่ 19
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุม ชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

2/9/11
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน
จำนวน
1,280,000 บาท
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนลำพูน ซอย 5
- เพื่ อจ่ายเป็ น ค่า ปรั บ ปรุงถนนแอสฟัล ท์ติกคอนกรีตทั บผิ วทางเดิม ความหนาเฉลี่ ย 0.05 ม. กว้าง
ประมาณ 5.00-6.00 ม. ความยาวประมาณ 183 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 919 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวประมาณ 183 ม. พร้อม
เสริมไหล่ทางคอนกรีตหนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 14 ลำดับที่ 20
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่ องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอนุวิถี ซอย 1
จำนวน
1,220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่า ปรับ ปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม ความยาวประมาณ 137 ม. โดยติดตั้งฝาราง
ระบายน้ำ ขนาด 0.60x0.60 ม. จำนวน 24 ฝา พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมรางระบายน้ำเดิม
ขนาดปากรางกว้าง 1.80 ม. ความยาวประมาณ 24 ม. พร้อมติดตั้งฝารางระบายน้ำ ขนาด 0.60x0.60 ม.
จำนวน 2 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 15 ลำดับที่ 21
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝาบ่อพัก
จำนวน
3,386,000 บาท
ถนนสุริยวงศ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้างประมาณ 4.00-8.00 ม.
ความยาวประมาณ 883 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,740 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงยกระดับ
ฝาบ่อพักเดิม จำนวน 62 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 15 ลำดับที่ 22
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้ าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเลียบน้ำปิงและทางเดินลงน้ำปิง จำนวน
462,000 บาท
เชิงสะพานนวรัฐฝั่งจวนผู้ว่าฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเป็นบล็อกคอนกรีต กว้างประมาณ 2.00 ม. ความยาวประมาณ 94 ม.
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงบันไดและพื้นที่ทางเดินลงของเดิมพร้อมปูหญ้า
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 16 ลำดับที่ 24
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2/9/12
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพฤทธิ์ จำนวน
3,350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 1.70-3.40 ม. ความยาวประมาณ 264 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 528 ม. พร้อมเสริมไหล่ทางคอนกรีต หนา 0.10 ม.
พื้นทีด่ ำเนินการไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 20 ลำดับที่ 31
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน
จำนวน
1,440,000 บาท
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านระมิงค์ ซอยแยก 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวทางเดิม หนา 0.05 ม. กว้างประมาณ 4.00-4.50 ม.
ความยาวประมาณ 125 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 553 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 250 ม. และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง
คอนกรีต หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 7/2564 หน้า 21 ลำดับที่ 32
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนโชตนา
จำนวน
2,100,000 บาท
ซอย 26 (ด้านหลัง อบจ.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.20 ม. กว้างประมาณ 3.75-4.25 ม.
ความยาวประมาณ 160.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 630.00 ตร.ม. และปรับปรุงรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.25 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 155.00 ม. และปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม ครั้งที่ 8/2564 หน้า 3 ลำดับที่ 2
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงลานขนถ่ายขยะ
จำนวน
1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงลานขนถ่ายขยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สกัดพื้นผิวคอนกรีตชั้น 2 อาคารขนถ่ายขยะ พื้นที่ 874 ตารางเมตร
- เทพื้นคอนกรีตทับพื้นผิว และปรับระดับชั้น 2 อาคาร พื้นที่ 874 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 3/127 ลำดับที่ 41
- สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

2/9/13
โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในบริเวณสุสานช้างคลาน
จำนวน
456,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในบริเวณสุสานช้างคลาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ประมาณ 159.52 ลูกบาศก์เมตร
- งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ 797 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 11/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 12
- สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครั ฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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

แผนงานการเกษตร

2/10/1
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
8,598,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม
1,898,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
1,898,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน
1,898,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
- จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ จำนวน
711,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลสวนผักคนเมืองเชียงใหม่
- จ้างเหมาดูแลรักษาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวน
1,186,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลรักษาคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
งบลงทุน
รวม
6,700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
6,700,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน
6,700,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่
จำนวน
2,900,000 บาท
ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตันถึงถนนป่าตัน ซอย 15
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพนังกันตลิ่งลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ด้วยวิธีเรียงหินยาแนว และปรับปรุงภูมิทัศน์
สองฝั่งคลอง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 23 ลำดับที่ 1
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการขุดลอกลำเหมืองแก้ว
จำนวน
800,000 บาท
- เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่ าขุดลอกลำเหมือ งแก้ว ขุดลอกด้ว ยรถขุดและแรงคนโดยมีระยะทางรวมไม่น้อ ยกว่า
3,600 เมตร หรือมีจำนวนตะกอนรวมไม่นอ้ ยกว่า 3,866 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564 หน้า 24 ลำดับที่ 3
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงกาวิละ
จำนวน
800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมื องสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงกาวิละ ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
โดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีจำนวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/147 ลำดับที่ 5
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2/10/2
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงนครพิงค์
จำนวน
800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงนครพิงค์ ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
โดยมีระยะทางรวมไม่น้ อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีจำนวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/148 ลำดับที่ 6
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุ ขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงเม็งราย
จำนวน
600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงเม็งราย ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
โดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร หรือมีจำนวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/148 ลำดับที่ 7
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่แขวงศรีวิชัย
จำนวน
800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในแขวงศรีวิชัย ขุดลอกด้วยรถขุดและแรงคน
โดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร หรือมีจำนวนตะกอนรวมไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 3/148 ลำดับที่ 8
- สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

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

แผนงานงบกลาง

2/11/1
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
รวม
300,336,200 บาท
งบกลาง
จํานวน
300,336,200 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
6,708,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2557 หนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และ
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่นๆ
จํานวน
6,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน
177,865,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เบี้ยยังชีพความพิการ
จํานวน
22,281,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จํานวน
900,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและ/หรือครอบครัวผูปวยเอดส เพื่อใหความชวยเหลือบรรเทาทุกข
และความเดือดรอนของผูปวยเอดสและ/หรือครอบครัวผูปวยเอดสที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ไม
สามารถประกอบอาชีพได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2564
เงินสํารองจาย
จํานวน
37,102,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
ได เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย
อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน เปนตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

2/11/2
รายจายตามขอผูกพัน
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
จํานวน
500,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
คาใชจายในการจัดการจราจร
จํานวน
3,000,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร เชน คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในกิจการจราจร ซึ่ง
เปนสิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จํานวน
3,375,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม
จํานวน
300,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน
27,454,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่
มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
และกฎกระทรวงกํ าหนดอั ตราและวิ ธี การบํ าเหน็ จดํ ารงชี พ (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2563
โดยใหเทศบาลตั้งจายในอัตรา รอยละ 3 ของรายได โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให
และเงินอุดหนุนทุกชนิด
เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
จํานวน
5,400,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ชคบ.) สําหรับพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญที่
มิใชตําแหนงครูตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 895 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2529
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา
จํานวน
9,000,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จปกติหรือเงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2556
เงินชวยพิเศษ
เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน
จํานวน
20,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาทําศพพนักงานขาราชการ/พนักงานของทุกหนวยงานของเทศบาลที่เสียชีวิต โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
1 มิถุนายน 2547, พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

2/11/3
เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา
จํานวน
20,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคาทําศพลูกจา งประจําของทุกหนวยงานของเทศบาลที่เสียชีวิต โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ย วกับ พนั กงานจ า ง ลงวั น ที่ 1
มิถุน ายน 2547, พระราชกฤษฎีกาการจา ยเงินเดือน เงิ นป บํ าเหน็จ บํานาญและเงิน ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง
จํานวน
10,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินคา ทําศพพนักงานจางของทุกหนวยงานของเทศบาลที่เสียชีวิต โดยถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ย วกับ พนั กงานจ า ง ลงวั น ที่ 1
มิถุน ายน 2547, พระราชกฤษฎีกาการจา ยเงินเดือน เงิ นป บํ าเหน็จ บํานาญและเงิน ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่ เติม
**********************

เทศบัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2 565
แผ น งาน

งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ กลาง

งบ กลาง

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสราง
แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
ความเขมแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
การเกษตร
ของชุมชน
และนันทนาการ และการโยธา

แผนงานงบกลาง

รวม

400 ,000

400,000

6,708,400

6,708,400

6,000,000

6,000,000

177 ,865,200
22,281 ,600
900 ,000
37,102 ,000
49,029 ,000
50,000

177,865,200
22,281,600
900,000
37,102,000
49,029,000
50,000
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เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
เงินสนับสนุน
งบประมาณรา ยจา ย
กิจการโครงการ อื่นๆ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสํารองจา ย
รา ยจา ยตามขอผูกพัน
เงินชวยพิเ ศษ

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความสงบ
บริหารงานทั่วไป
ภายใน

แผ น งาน

งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ บุคลากร เงินเดือน
ฝาย
การเมือง

แผนงาน แผนงานการ
แผนงาน
แผนงาน
แผนงานการรักษา
แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ สรางความ
ศาสนา
แผนงาน แผนงาน
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข
อุตสาหกรรมและ
บริหารงานทั่วไป ความสงบภายใน
สงเคราะห
ชุมชน
เขมแข็งของ วัฒนธรรมและ
การเกษตร งบกลาง
การโยธา
ชุมชน
นันทนาการ

รวม

2,132,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,132,300

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

48 0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,000

เงินคาตอบแทนพิเ ศษ
นายก/รองนายก

48 0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

480,000

เงินคาตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษ า
นายกเทศมนตรี

1,033,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,033,000

5,798,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,798,600

34,220 ,700

-

-

298,460,295

เงินคาตอบแทนสมาชิก
สภาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เงินเดือน เงินเดือนขาร าชกา รหรือ
ฝายประจํา พนักงานสวนทองถิ่น

71,697 ,200

13,238 ,300

12 3,375 ,295

43 ,981,900

4,281,400

6,466 ,700

-

1,198 ,800

เงินเพิ่มตา ง ๆ ของ
ขาร าชกา รหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น
เงินประจํา ตําแหนง
คาจา งลูกจางประจํา
เงินเพิ่มตา ง ๆ ของลูกจาง

1,283,500

38,800

16 ,586,134

3,198 ,000

67,200

72,000

-

-

344 ,400

-

-

21,590,034

1,219,200
3,596,600
15 ,200

292 ,400
-

18 ,745,817
1,723 ,535
69 ,940

1,866 ,000
1,105 ,900
15,200

85,200
311 ,100
-

66,000
-

-

-

452 ,400
2,504,800
-

-

-

22,434,617
9,534,335
100,340

คาตอบแทนพนักงานจา ง
เงินเพิ่มตา ง ๆ ของ
พนักงานจาง

41,962 ,700
3,628,700

19,010 ,800
1,274,300

14 ,477,907
81 1,172

15 ,149,700
1,227 ,500

1,900,500
32,500

10 ,634,300
719 ,400

-

21,475 ,900
1,460,400

-

-

124,975,207
9,190,072

363 ,400
36,100
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เงินเดือนนายก/รองนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

2,505,000

คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาร าชกา ร

35,000
4,875,200

1,340 ,000

คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา รา ชการ/
พนักงาน/ลูกจางประจํา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดร ับบํานาญ
เงินชวยเหลือคารักษา พยา บาล
(1) รา ยจา ยเพ ื่อใหไดมาซึ่งบริกา ร
(2) รา ยจา ยเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ
(3) รา ยจา ยเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติ
รา ชการที่ไมเขา ลักษณะรายจายงบ
รา ยจา ยอื่นๆ
คา ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรา งวัล
คา ใชจา ยในการเดินทางไปราชการใน
รา ชอาณาจักร
คา ลงทะเบียนในการฝกอบรม
คา พวงมาลัย ชอดอกไมฯ
คา ชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
โครงการวันทองถิ่นไทย (18 มีนาคม)
โครงการวันเทศบาล(24 เมษายน)
โครงการสัมมนาองคกรแหงการ เร ียนรู
คา ใชจา ยในการเลือกตั้ง
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเ นื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพร รษ าสมเด็จพร ะนางเจา
สุทิดาพ ัชรสุธ าพ ิมลลักษณ พระบรมราชินี

1,920,000
745 ,600

96 ,000
34 2,100

313 ,800
13,258 ,600
3,347,600

15 ,492,000
-

คาใชสอย

3,000
430 ,000
451 ,000
15,000
2,000
4,000
1,400
50,000
50,000
232 ,000

-

10 0,000
-

2,595 ,600

-

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน
-

15 5,000

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

-

-

-

5,200,600

1,305 ,000

72 ,000

3,079,500

13 2,000
78 ,200

32 4,000
42 2,500

18 0,000
56 ,000

83,800

1,276,100
-

14 ,246,750
-

40 ,000
-

243 ,875,650
-

20 0,000

60 ,000

15 ,000

12 0,000

30 ,000

35 ,000

5,000

69 ,500

58 2,000
-

แผนงาน
งบกลาง

รวม

130 ,000

1,124 ,600

-

-

35,000
12,081,300

4,800

24 0,000
43 6,500

-

-

2,892,000
2,169,500

3,823,300
-

7,873 ,400
-

-

313,800
302,365,800
3,347,600
-

1,898 ,000

3,000
825,000
590,500
15,000
2,000
4,000
1,400
50,000
50,000
232,000
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คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

465 ,000

465,000

400 ,000

400,000

โครงการจัดนิทรร ศการงานฤดูหนาวและ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม
โครงการสงเสร ิมและบูรณาการ ขับเคลื่อน
ระบบรา ชการรว มกับจังหวัดเชียงใหมและ
รัฐ บาล
โครงการอบรมตาม พ.ร.บ.วิธ ีปฏิบัติ
รา ชการทางปกครอง พ.ศ.25 39 และ
แกไขเพิ่มเติม
โครงการอบรมใหความรูปลุกจิตสํานึก
ตอตานการทุจริต
โครงการพ ัฒนาพ นักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการแสดงมุฑิตาจิตแกผูเ กษียณอายุ
รา ชการ
โครงการสงเสร ิมความสัมพันธเ มืองใน
ตางประเทศที่มีความตกลงกับเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฉบับ
เพ ิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและแกไขเพ ิ่มเติม
โครงการจัดทําแผนดําเ นินงานประจํา ป
โครงการจัดทําแผนชุมชน
โครงการจัดทําเ ทศบัญญัติงบประมาณ
รา ยจา ยประจํา ปของเทศบาลนครเชียงใหม

500 ,000

500,000

100 ,000

100,000

13,000

13,000

19,000

19,000

40,000

40,000

30,000

30,000

25,000

25,000

70,000

70,000

70,000
100 ,000
100 ,000

70,000
100,000
100,000
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเ นื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพร รษ าพ ระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลง
กรณ พระวชิร เกลา เจา อยูหัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเ นื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร ษาสมเด็จ
พร ะราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

35,000

35,000

10,000

10,000

35,000

35,000

โครงการแถลงขา วสื่อมวลชน
โครงการประชาสัมพันธเพื่อการทองเที่ยว
อยางปลอดภัย
โครงการอบรม/สัมมนากา รอนุรักษ และ
พัฒนาเมือง
โครงการจัดนิทรร ศการเกี่ยวกับการ
อนุรักษและพ ัฒนาเ มือง
โครงการอบรมการอนุรักษ และการ พัฒนา
เมืองเกา
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
แนวทางการสงเสร ิมการเดินในเขตเมือง
เชียงใหม
โครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมการมีสว นรวม
ของประชาชนในการพัฒนาเมืองเชียงใหม

300 ,000
100 ,000

300,000
100,000

193 ,000

193,000

100 ,000

100,000

222 ,500

222,500

14,000

14,000

70,500

70,500

โครงการควบคุมภายในเทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาล
นครเชียงใหม
โครงการจัดระเ บียบการ คาในที่สาธา รณะ
โครงการฝกอบรมและสาธิตการปองกัน
และบรรเทาสา ธา รณภัย
โครงการฝกอบรมสัมมนาและสงเสริม
สมรรถภาพของเจา หนาที่ในหนวยงาน
ปองกันและบรรเทาสา ธา รณภัย

15,000

15,000

15,000

15,000
30 ,000
50 ,000

30,000
50,000

50 ,000

50,000
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โครงการเ ผยแพร สรุปแผนงาน/โครงการ ที่
ใชจา ยตามงบประมาณรายจายประจํา ป
โครงการประเมินประสิทธิภาพ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเ ทศบาลประจํา ป

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

25 ,000

25,000

โครงการจัดงานวันครู
โครงการร ณรงคปองกันยาเสพติด
โครงการสา นสัมพันธว ันปฐมวัย
โครงการสงเสร ิมและพัฒนาทักษะ
การ ศึกษาปฐมวัย
โครงการสนับสนุนคาใชจา ยการ บริหาร
สถานศึกษา
โครงการบูรณาการ เพ ื่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนที่ดอยโอกาส
โครงการพ ัฒนาร ะบบการ เร ียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 25 51
โครงการจัดนิทรร ศการการ จัดการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการผลิตและจัดหาสื่อการเ รียนการ
สอน
โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น
โครงการพ ัฒนาร ะบบการ เร ียนการสอน
E-Learning
โครงการพ ัฒนากลุมประสานงานวิชา การ
การ จัดการศึกษาระดับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
โครงการทดสอบเพ ื่อประเมินผลการเร ียน
ปลายปโดยใชขอสอบกลาง
โครงการอบรมทบทวนและพัฒนาความรู
ระบบคลังขอสอบ
โครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
และการ ประเมินคุณภาพ ทางการศึกษา

60 ,000
60 ,000
50 ,000
60 ,000

60,000
60,000
50,000
60,000

31,322 ,300

31,322,300

30 ,000

30,000

20 0,000

200,000

1,000,000

1,000,000

13 5,000

135,000

10 ,000
50 ,000

10,000
50,000

50 ,000

50,000

10 ,000

10,000

10 ,000

10,000

70 ,000

70,000
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โครงการพ ัฒนาบุคลากรดานการ ศึกษา

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

โครงการสงเสร ิมการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการกา รบริกา รแพ ทยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการพ ัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
โครงการพ ัฒนาศูนยเด็กเล็ก
โครงการพ ัฒนาโรงเร ียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการสร างเสริมสุขภาพประชาชน
โครงการสงเสร ิมสุขภาพ จิตประชาชนทุก
เพ ศทุกวัย
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกณิษฐา ธิร าชเ จา กรมสมเด็จ
พร ะเทพรัตนรา ชสุดาฯ สยา มบรมราชกุมารี

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน
50 ,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

50,000
1,100

11 7,000
21 ,600
36 ,000
33 3,000
39 ,600

117,000
21,600
36,000
333,000
39,600

80 ,000

80,000

โครงการสงเสร ิมการมีสวนรวมและ
เสริมสรา งความเขมแข็งของแกนนําสุขภาพ

96 ,000

96,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอทั่วไป

10 8,800

108,800

โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โครงการเ ฝาร ะวังปองกันโรคไมติดตอ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

54 ,400

54,400

54 ,400
10 8,800

54,400
108,800

16 ,000

16,000

20 0,000

200,000

64 ,000

64,000

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอโดย
แมลงและสัตวพ าหะ
โครงการพ ัฒนาร ะบบการ เฝา ระวังปองกัน
ควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกโดยใชนวัตกรรมกับดักยุงลาย
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1,100

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

โครงการปองกันโรคระบาดในสัตว
โครงการควบคุมประชากรสัตวเ ลี้ยงในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการร วมใจรักษสิ่งแวดลอม

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

36 ,000

36,000

49 ,400
80 ,000

49,400
80,000

17 2,000

172,000

30 ,000

30,000

12 0,000
75 ,000

120,000
75,000

50 ,000

50,000

35 0,000

350,000

21 ,800

21,800

30 ,500
20 0,000

30,500
200,000

68 ,000

68,000
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โครงการประชุมประชาคมตามแนวทาง
ประชารัฐ รว มใจสรา งหมูบาน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเ สพติด
โครงการอบรม TO BE NUMBER ON E
โครงการพ ัฒนาร านอาหารและแผงลอยให
ไดมาตรฐานรา นอาหารสะอาด รสชา ติ
อรอย
โครงการสร างเสริมการคุมครองผูบริโ ภค
ใหแกประชาชนดานอาหารปลอดภัย
โครงการพ ัฒนาสว มสาธาร ณะในควา ม
รับผิดชอบของเทศบาล
โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการสงเสร ิมความรูและพัฒนาขยา ย
เครือขาย อย.นอยในสถานศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตรกา รสุขา ภิบาล
อาหาร สําหรับผูประกอบการ อาหาร และผู
สัมผัสอาหาร
โครงการพ ัฒนาร ะบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พร ะกณิษฐา ธิร าชเ จา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรา ชสุดาฯ สยา มบรมราชกุมารี
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

โครงการปองกันโรคพิษ สุนัขบาภายใต
โครงการ สัตวปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา
ตามพระปณิธา นศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจา นองนางเธอเจา ฟา จุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครร าชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
โครงการสัตวปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบา
ตามพระปณิธา นศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจา นองนางเธอเจา ฟา จุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครร าชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
โครงการร ณรงคและแกไขปญหายา เสพติด
TO BE N UMBER ON E (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนรา ชกัญญาสิริว ัฒนาพ รร ณวดี

โครงการจัดงานลานนาพ ฤกษา ชาติ
โครงการวันตนไมประจํา ปแหงชาติ
โครงการร ณรงควันสิ่งแวดลอม
โครงการเ ฝาร ะวังและแกไขปญหาหมอก
ควันเทศบาลนครเชียงใหม

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

36 0,000

360,000

59 0,000

590,000

12 0,000

120,000

15 0,000

150,000

46 ,000

46,000

40 0,000

400,000

50 ,000

50,000
750 ,000

750,000

1,000,000

1,000,000

500 ,000
40,000
50,000
68,000

500,000
40,000
50,000
68,000
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โครงการสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่
ประสบปญหาความเดือดรอน
โครงการใหควา มชวยเหลือนักเร ียน/
นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียน
โครงการสงเคราะหประชาชนผูประสบ
ปญหาความเดือดรอนหรือดอยโอกาสในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมแกนนําเ ด็กและเยาวชนใน
ชุมชนเขตเทศบาล
โครงการตกแตงเมืองเพื่อตอนรับเทศกาล
ประเพณีและในวันสําคัญตางๆ
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

โครงการถนนปลอดมลพิษเ พื่อเมือง
เชียงใหมอากาศสะอาด
โครงการสร างเครือขา ยอากาศสะอาด
โครงการสงเสร ิมการเพ ิ่มประสิทธิภาพ
การ ใชพลังงานโดยใชเทคโนโลยีและการ
จัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โครงการสร างศักยภาพประชาชนเพ ื่อ
รองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
โครงการอนุรักษ ตนไมใหญและพัฒนาพ ื้นที่
สีเขียวในเขตเมือง
โครงการประชุมประจํา เดือน
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

37,000

37,000

44,000
27,500

44,000
27,500

20,000

20,000

50,000

50,000
85,000

โครงการพ ัฒนาองคกรชุมชน
โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรีชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม
โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

13 9,000
76 ,600

139,000
76,600

81 ,000

81,000

โครงการพ ัฒนากา รมีสว นรวมและการ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงนคร
พิงค
โครงการพ ัฒนากา รมีสว นรวมและการ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงกาวิละ

10 0,000

100,000

30 ,000

30,000

โครงการพ ัฒนากา รมีสว นรวมและการ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงเม็งราย

50 ,000

50,000

โครงการพ ัฒนากา รมีสว นรวมและการ
พึ่งพาตนเองขององคกรชุมชนในแขวงศรีว ิชัย

30 ,000

30,000
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85 ,000

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

โครงการสงเสร ิมกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยา วชนภาคฤดูรอน
โครงการจัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
โครงการฝกอบรมอาชีพ ระยะสั้น
โครงการสงเสร ิมการอานและการเ รียนรู
โครงการจัดงานประเพ ณีสงกรา นต
โครงการจัดงานวันเขาพ รร ษาและวัน
อาสา ฬหบูชา
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

2,000

2,000

20 ,000

20,000

70 ,000

70,000

40 ,000

40,000

50 ,000

50,000

20 ,000

20,000
800 ,000
50,000
4,125,000

800,000
50,000
4,125,000

50,000

50,000

200 ,000

200,000

30,000

30,000

70,000
40,000
7,000,000
300 ,000

70,000
40,000
7,000,000
300,000

50,000

50,000
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โครงการดํา เนินการตา มภาร กิจถายโอน
ศูนยบริกา รและถายทอด
เทคโนโลยีการเ กษตรประจํา เทศบาลนคร
เชียงใหม
โครงการอบรมใหความรูดา นกองทุน
สวัสดิการชุมชน
โครงการสงเสร ิมอาชีพ องคกรชุมชนแขวง
นครพิงค
โครงการสงเสร ิมอาชีพ และธุร กิจชุมชน
แขวงกาวิละ
โครงการพ ัฒนาอา ชีพและธ ุรกิจชุมชน
แขวงเม็งราย
โครงการสงเสร ิมอาชีพ องคกรชุมชนแขวง
ศรีว ิชัย
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการวันเยาวชนแหงชาติ
โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการสงเสร ิมกิจกรรมศูนยเยา วชนประชาชนสนามกีฬ าเ ทศบาลนครเชียงใหม

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผ น งาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาใชสอย
(ตอ)

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความ แผนงานการศึกษา
สาธารณสุข
สงบภายใน

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานสราง
แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง
ชุมชน
ของชุมชน

โครงการจัดงานประเพ ณีเดือนยี่เปงเชียงใหม

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
งบกลาง

รวม

7,000,000

โครงการจัดงานประเพ ณีทําบุญเมือง
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยา วชน
โครงการแขงขันกีฬาเ ทศบาลนครเชียงใหม
โอเพ น
โครงการคา ยคุณธรรมจริยธรร ม
โครงการเ ทศกาลไชนาทาวนเมืองเชียงใหม

300 ,000
50,000

300,000
50,000

100 ,000

100,000

200 ,000
200 ,000

200,000
200,000

โครงการเ ชียงใหมคาทดาวน (เทศกาลสง
ทายปเกา ตอนรับปใหม)
โครงการถนนคนเดิน
โครงการประชาสัมพันธแอวเมืองเกา
โครงการสงเสร ิมการทองเที่ยวตาม
นโยบายกร ะตุนเศรษ ฐกิจ
โครงการเ ดิน วิ่ง วิถีลา นนา
(4) คาบําร ุงรักษา และซอมแซม (รา ยจา ย
เพ ื่อซอมแซมบําร ุงรักษา เพ ื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ)

300 ,000

300,000

500 ,000
20,000
30,000

500,000
20,000
30,000

14,286 ,500

-

-

-

-

-

-

100 ,000
-

-

-

100,000
14,286,500
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7,000,000

แผ น งาน

งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ดําเนินงาน
(ตอ)

คาวัสดุ

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความสงบ แผนงานการศึกษา
บริหารงานทั่วไป
ภายใน
14 8,000
15 7,000
42 ,000
40 0,000
1,207,000
17 0,000
30 ,000
50 ,500
15 ,000
25 ,000
85 ,000
15 0,000
90 0,000
12 5,000
74 ,000
-

230 ,000
10,000
16,114 ,900
20,000
50,000
10,000
15,000
7,500
80,000
100 ,000
30,000
7,000
5,000
58,500

17 9,200
10 ,000
26 0,800
90 ,000
80 ,000
7,078 ,430
14 ,000
41 ,000
15 0,000
67 1,000
58 4,000
44 ,600
32 0,000

แผนงานสราง
แผนงานการ
แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ
ความเขมแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม
สงเคราะห
ชุมชน
ของชุมชน
และนันทนาการ
18 0,000
1,000
4,500
22 ,000
2,500
18 0,000
-

91 ,500
25 1,400
1,382,000
68 5,000
13 5,000
42 ,500
3,680,000
1,940,000
45 ,500
29 0,000
68 ,650
50 0
3,450,000
33 2,000
28 ,000
-

5,500
5,500
-

300 ,000
155 ,000
230 ,000
205 ,000
175 ,000
30,000
100 ,000
100 ,000
45,000
15,000
1,400 ,000
72,000
35,000
35,600

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
346 ,000
1,296 ,000
43,000
14 ,204,500
639 ,000
50,000
3,000
12,000
86,000
157 ,000
500
3,950 ,500
147 ,000
33,600
24,000

แผนงาน แผนงาน
การเกษตร งบกลาง
-

-

รวม
4,997,780
2,175,400
18,608,200
400,000
16,924,500
2,357,000
18,123,500
10,823,930
2,265,000
198,000
443,000
100,000
3,090,650
145,000
151,000
1,000
20,250
12,882,000
2,120,500
627,200
505,000
917,900
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วัสดุสํา นักงาน
3,523 ,080
วัสดุไฟฟา และวิทยุ
29 5,000
วัสดุงานบานงานครัว
53 1,000
วัสดุจราจร
วัสดุกอสรา ง
51 3,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง
1,261 ,000
วัสดุเ ชื้อเพลิงและหลอลื่น
18 ,001,000
วัสดุวิทยาศา สตรหรือการแพ ทย
2,000
วัสดุการเกษตร
12 1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
85 ,500
วัสดุเ ครื่องแตงกาย
1,000
วัสดุกีฬา
วัสดุคอมพิวเ ตอร
2,270 ,000
วัสดุการศึกษา
วัสดุเ ครื่องดับเพลิง
1,000
วัสดุสํา รวจ
1,000
วัสดุอื่นๆ
4,250
คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา
2,505 ,000
คาน้ําประปา คา น้ําบาดาล
82 5,000
คาบริการโทรศัพท
40 5,000
คาบริการไปรษ ณีย
50 0,000
คาบริการสื่อสารและ
47 9,800
โทรคมนาคม

แผนงาน
สาธารณสุข

แผ น งาน
แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความสงบ แผนงานการศึกษา
บริหารงานทั่วไป
ภายใน
งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ เงิน
เงิน อุด ห น ุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนองคกร
ประชาชน
เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

35,000

-

32,348,400
-

แผนงาน
สาธารณสุข
800,000
-

แผนงานสราง
แผนงานการ
แผนงาน
แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ
แผนงาน แผนงาน
ความเขมแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
สงเคราะห
ชุมชน
การเกษตร งบกลาง
ของชุมชน
และนันทนาการ และการโยธา

รวม

-

-

-

-

-

32,3 48,400
800,000

-

-

-

-

-

35,000
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แผ น งาน

แผนงานการ
แผนงาน
รักษาความสงบ
บริหารงานทั่วไป
ภายใน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสราง
แผนงานการ
แผนงาน
แผนงานสังคม แผนงานเคหะและ
แผนงาน แผนงาน
ความเขมแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรมและ
สงเคราะห
ชุมชน
การเกษตร งบกลาง
ของชุมชน
และนันทนาการ
การโยธา

รวม

งบ /ห มวด /ป ระเภ ท รายจาย
งบ ลงทุน

คาครุภัณฑ

22,000

22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเ ตอรโนตบุก สํา หรับ
งานประมวลผล จํา นวน 1 เครื่อง

22,000

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํา นวน 3 เครื่อง

22,500

22,500

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ า ขนาด 80 0
VA จํา นวน 1 เครื่อง

2,500

2,500

จัดซื้อเกา อี้ทํางาน แบบมีพนักพิง ที่วาง
แขนและลอเลื่อน จํา นวน 2 ตัว

11 ,000

11,000

จัดซื้อเครื่องดูดจายสา รละลาย จํา นวน
1 เครื่อง
จัดซื้อรถสุขา เคลื่อนที่ ขนาดไมนอยกวา
5 หองสุขา จํา นวน 1 คัน

4,990

4,990

4,500,000

4,500,000

จัดซื้อเครื่องพิมพสํา เนาระบบดิจิตอล
จํา นวน 1 เครื่อง
จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกแขนยาว ชนิด
ตีนตะขาบสะเทินน้ําสะเทินบก จํา นวน 1
คัน

11 1,000

111,000
7,900 ,000

7,900,000
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเ ตอร สํา หรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จํา นวน 1 ชุด

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน แผนงานการ รักษ า
ทั่วไป
ความสงบภายใน
งบ /หมวด/ปร ะเภทรายจาย
งบ คาที่ดินและ โครงการกอสรางทอรับน้ําเ สีย
ลงทุน สิ่งกอสราง ถนนอัษฎาธร
(ตอ)
โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถ
ภายในบริเ วณสุสานชางคลาน

แผนงานการ ศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ แผนงานสรา งความ
ชุมชน
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการ ศาสนา
แผนงานอุตสาหกรรม
วัฒนธรร มและ
แผนงานการ เกษตร
และการ โยธา
นันทนากา ร

1,000 ,000

แผนงานงบกลาง

รวม

1,000,000

456,800

โครงการซอมแซมและปรับปรุง
ลานขนถายขยะ

1,200 ,000

1,200,000

โครงการปรับปรุงทางเดินเทา
ถนนหวยแกว

1,830 ,200

1,830,200

โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนหลิ่งกอก
โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนปาตัน ซอย
15

3,882 ,000

3,882,000

4,950 ,000

4,950,000

โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนหมื่นดาม
พร าคต ซอย 4 ก

2,120 ,000

2,120,000

โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรี
มงคล ซอย 9

3,700 ,000

3,700,000

โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนชางเผือก
ซอย 4 (แยกตลาดเอราวัณเกา )

2,650 ,000

2,650,000

โครงการปรับปรุงถนนพรอม
ระบบระบายน้ํา ถนนกระดังงา

3,550 ,000

3,550,000

โครงการกอสรางถนนพร อม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนใจแกว
ซอย 1 ง.
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีตพรอมกอสรา งราว
เหล็กกันตก ถนน 70 0 ป

3,132 ,000

3,132,000

1,336 ,000

1,336,000
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45 6,800

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน แผนงานการ รักษ า
ทั่วไป
ความสงบภายใน
งบ /หมวด/ปร ะเภทรายจาย
งบ คาที่ดินและ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ลงทุน สิ่งกอสราง ค.ส.ล. พร อมปรับปรุงถนนแอส
(ตอ)
ฟลทติกคอนกรีต ถนนลําพ ูน ซอย
5

แผนงานการ ศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ แผนงานสรา งความ
ชุมชน
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการ ศาสนา
แผนงานอุตสาหกรรม
วัฒนธรร มและ
แผนงานการ เกษตร
และการ โยธา
นันทนากา ร

แผนงานงบกลาง

รวม

1,280,000

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. ถนนอนุวิถี ซอย 1

1,220 ,000

1,220,000

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีตพรอมฝาบอพัก ถนนสุริ
ยวงศ

3,386 ,000

3,386,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเดิน
เลียบน้ําปงและทางเดินลงน้ําปงเชิง
สะพานนวรัฐ ฝงจวนผูวาฯ

46 2,000

462,000

โครงการกอสรางถนนพร อม
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเทพ
ฤทธิ์

3,350 ,000

3,350,000

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ค.ส.ล. พร อมปรับปรุงถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต ถนนภายใน
หมูบานระมิงค ซอยแยก 2

1,440 ,000

1,440,000

โครงการกอสรางถนนพร อม
ระบบระบายน้ํา ถนนโชตนา ซอย
26

2,100 ,000

2,100,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนลํา
เหมืองสาธาร ณะประโยชน ตั้งแต
ชุมชนบานเอื้ออาทรปาตันถึงถนน
ปาตัน ซอย 15

2,900 ,000

2,900,000

โครงการขุดลอกลําเ หมืองแกว

800 ,000

800,000

โครงการขุดลอกลําเ หมือง
สาธาร ณะในพื้นที่แขวงกาวิละ

800 ,000

800,000
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1,280 ,000

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน แผนงานการ รักษ า
ทั่วไป
ความสงบภายใน

แผนงานการ ศึกษา แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห

แผนงานเคหะและ แผนงานสรา งความ
ชุมชน
เขมแข็งของชุมชน

แผนงานการ ศาสนา
แผนงานอุตสาหกรรม
วัฒนธรร มและ
แผนงานการ เกษตร
และการ โยธา
นันทนากา ร

งบ /หมวด/ปร ะเภทรายจาย
งบ คาที่ดิน และ โครงการขุดลอกลําเ หมือง
ลงทุน สิ่งกอสราง สาธาร ณะในพื้นที่แขวงนครพิงค
(ตอ)
(ตอ)

แผนงานงบกลาง

รวม

800 ,000

800,000

โครงการขุดลอกลําเ หมือง
สาธาร ณะในพื้นที่แขวงเม็งรา ย

600 ,000

600,000

โครงการขุดลอกลําเ หมือง
สาธาร ณะในพื้นที่แขวงศรีว ิชัย

800 ,000

800,000

รวมทั้ง สิ้น

210,323,330

54,833,200 259,884,700

104,055,470

8,081,900

281,005,900

1,541,600

30,080,000

141,259,700

8,598,000 300,336,200

1,400,000,000
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(สําเนา)

สวนที่ 3
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

สถานธนานุบาล 1

- 3/1/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ป 2565

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด

24,030,429.95
20,110,390.50
504,094.45
3,415,945.00
-

22,138,443.12
18,483,409.00
641,864.12
3,013,170.00
-

26,110,000
22,000,000
600,000
3,500,000
10,000

23,610,000
20,000,000
600,000
3,000,000
10,000

หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%
รวมรายรับ

19,500,616.42
3,900,123.28
5,850,184.93

19,055,729.80
3,811,145.96
5,716,718.94

20,000,000
4,000,000
6,000,000

18,000,000
3,600,000
5,400,000

9,750,308.21
43,531,046.37

9,527,864.90
41,194,172.92

10,000,000
46,110,000

9,000,000
41,610,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

รายจายจริง
ป 2562
484,603.00
2,747,676.00
1,322,895.01
19,643,016.42
24,198,190.43

ป 2563
482,813.00
2,624,860.00
1,175,276.67
19,198,129.80
23,481,079.47

ประมาณการ
ป 2564
520,000
3,015,000
1,677,430
77,570
20,150,000
25,440,000

ป 2565
520,000
2,974,000
1,890,000
6,000
18,150,000
23,540,000

- 3/1/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
41,610,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
23,610,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน
20,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
600,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
3,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
รายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
10,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายวัสดุเหลือใช
หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ

รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
5,400,000 บาท
9,000,000 บาท

- 3/1/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 23,540,000 บาท แยกเปน
งบกลาง
รวม
520,000 บาท
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสั ญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และค าใชจ ายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุ งไทย จํากั ด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
500,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
งบบุคลากร
รวม
2,974,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
2,974,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
2,872,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 1 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเป นคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํ านักงาน จ.ส.ท. วา ดวยคาจา ง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
102,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน
ประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/1/4 งบดําเนินงาน
รวม
1,890,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
1,211,000 บาท
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง จํานวน
26,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดหรือใกลถึงขั้นสูงของ
ตําแหนง ในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 4 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท.วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรบั คาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึง
ขั้นสูงของตําแหนง พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จํานวน
48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท. วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินรางวัลเจาหนาที่
จํานวน
234,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท คาตอบแทนสําหรับ
ผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่
ผูตรวจการสถานธนานุบาลไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลที่ทําการตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาอาหาร
จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจายสมทบเงินสะสม
จํานวน
287,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
29,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเชาบาน
จํานวน
156,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงาน
ที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
31,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชสอย
รวม
357,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
152,000 บาท
คาเบี้ยประกัน
จํานวน
13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
จํานวน
1,000 บาท
เพื่ อจา ยเป นค า ตอใบอนุ ญาตตั้ งโรงรับจํ า นํา ของสถานธนานุ บาลตามกฎหมาย ตั้ง จ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
72,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2017 ลงวันที่ 6 กันยายน
2562 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาธรรมเนียม
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซื้อดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาบริการ
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
5,000 บาท
คารับรอง
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
จํานวน
150,000 บาท
งบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
120,000 บาท
ราชอาณาจักร
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
รับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
50,000 บาท
เพื่ อจ า ยเปน คา บํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจ า ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ งรั กษาเพื่ อ ให สามารถใช งานได
ตามปกติ) ครุภัณ ฑต างๆ ที่ชํ ารุด เสี ยหาย จํา เป นต องทํา การซอมแซม เช น ครุภัณฑสํ านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาวัสดุ
รวม
148,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
33,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บรักษาทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ลวดนําความรอน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช วัสดุที่ใชทําความสะอาด จาน ชาม ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุกอสราง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน ไมตาง ๆ น้าํ ยาทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู คอน
คีม เลื่อย และอุปกรณตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
80,000 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
ตอเนือ่ ง แบบพิมพตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
174,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
140,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาน้ําประปา คาน้าํ บาดาล
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
14,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจา ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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งบลงทุน
รวม
6,000 บาท
คาครุภัณฑ
จํานวน
6,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน
6,000 บาท
เกาอี้ทํางาน
จํานวน
6,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง โครงเหล็กบุฟองน้ําหุมหนังเทียม มีที่พักแขน มีลอเลื่อน
ปรับสูงต่ําได และปรับโยกได ขนาดประมาณ 70x70x117 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
- ใชสําหรับสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนตองจัดซื้อ เพื่อใหเกาอี้
ทํางานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบไดจากรานคาในทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ นายน 2552 ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
งบรายจายอื่น
รวม
18,150,000 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
บําเหน็จรางวัล 20 %
จํานวน
3,600,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจาย
จากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30%
จํานวน
5,400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชียงใหม ในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
จํานวน
9,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใชในการรับจํานําเพื่อบริการประชาชนตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
**********************
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
20,000
20,000
รายจายตามขอผูกพัน
500,000
500,000
งบบุคลากร
2,872,000
2,872,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) คาจางลูกจางประจํา
102,000
102,000
เงินประจําตําแหนง
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานผูไดรับ
26,000
26,000
คาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
48,000
48,000
เงินรางวัลเจาหนาที่
234,000
234,000
คาอาหาร
250,000
250,000
คาจายสมทบเงินสะสม
287,000
287,000
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
29,000
29,000
คาเชาบาน
156,000
156,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
31,000
31,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
150,000
150,000
คาใชสอย
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
152,000
152,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
5,000
5,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย (ตอ)

คาวัสดุ

งบลงทุน
งบรายจายอื่น

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
คาใชจายฝายอํานวยการ
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%

รวม

120,000

120,000

30,000

30,000

50,000
33,000
5,000
20,000
10,000
80,000
140,000
10,000
14,000
5,000
5,000
6,000

50,000
33,000
5,000
20,000
10,000
80,000
140,000
10,000
14,000
5,000
5,000
6,000

-

-

150,000
3,600,000
5,400,000

150,000
3,600,000
5,400,000

9,000,000

9,000,000
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คาสาธารณูปโภค

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
สถานธนานุบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุคอมพิวเตอร
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการพาณิชย

สถานธนานุบาล 2

- 3/2/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ป 2565

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบ
เฉพาะการ

19,919,525.28
17,040,775.75
310,084.53
2,567,665.00
1,000.00
2,646,700.00

18,691,001.55
15,660,490.25
668,721.30
2,361,790.00
-

22,200,000
20,000,000
200,000
2,000,000
-

22,500,000
20,000,000
500,000
2,000,000
-

หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%
รวมรายรับ

16,706,600.86
3,341,320.17
5,011,980.26

16,087,177.36
3,217,435.47
4,826,153.21

18,000,000
3,600,000
5,400,000

18,000,000
3,600,000
5,400,000

8,353,300.43
36,626,126.14

8,043,588.68
34,778,178.91

9,000,000
40,200,000

9,000,000
40,500,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

รายจายจริง
ป 2562
461,704.00
2,077,716.66
1,160,628.24
2,710,150.00
16,846,400.86
23,256,599.76

ป 2563
415,342.00
1,713,526.00
1,005,453.92
16,226,977.36
19,361,299.28

ประมาณการ
ป 2564
510,000
2,260,000
2,078,100
21,900
18,150,000
23,020,000

ป 2565
390,000
2,202,000
2,097,600
80,000
18,110,400
22,880,000

- 3/2/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
40,500,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
22,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน
20,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
2,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ

รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

18,000,000 บาท
3,600,000 บาท
5,400,000 บาท
9,000,000 บาท

- 3/2/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 22,880,000 บาท แยกเปน
งบกลาง
รวม
390,000 บาท
คาธรรมเนียมดอกเบีย้ ธนาคาร
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสั ญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และค าใชจ ายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุ งไทย จํากั ด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
380,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
งบบุคลากร
รวม
2,202,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
2,202,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
2,100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 2 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเป นคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํ านักงาน จ.ส.ท. วา ดวยคาจา ง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
102,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน
ประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/2/4 งบดําเนินงาน
รวม
2,097,600 บาท
คาตอบแทน
รวม
1,317,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จํานวน
78,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท. วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินรางวัลเจาหนาที่
จํานวน
284,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท คาตอบแทนสําหรับ
ผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่
ผูตรวจการสถานธนานุบาลไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลที่ทําการตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาอาหาร
จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจายสมทบเงินสะสม
จํานวน
210,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเชาบาน
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงาน
ที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

- 3/2/5 –
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชสอย
รวม
370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
150,000 บาท
คาเบี้ยประกัน
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
จํานวน
1,000 บาท
เพื่ อจา ยเป นค า ตอใบอนุ ญาตตั้ งโรงรับจํ า นํา ของสถานธนานุ บาลตามกฎหมาย ตั้ง จ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2017 ลงวันที่ 6 กันยายน
2562 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาธรรมเนียม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซื้อดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาบริการ
จํานวน
61,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
20,000 บาท
คารับรอง
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจาย
จํานวน
100,000 บาท
งบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
80,000 บาท
ราชอาณาจักร
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
รับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
เพื่ อจ า ยเปน คา บํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจ า ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ งรั กษาเพื่ อ ให สามารถใช งานได
ตามปกติ) ครุภัณ ฑต างๆ ที่ชํ ารุด เสี ยหาย จํา เป นต องทํา การซอมแซม เช น ครุภัณฑสํ านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาวัสดุ
รวม
223,600 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บรักษาทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ลวดนําความรอน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช วัสดุที่ใชทําความสะอาด จาน ชาม ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุกอสราง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน ไมตาง ๆ น้าํ ยาทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู คอน
คีม เลื่อย และอุปกรณตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่นในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
6,100 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล ผาพันแผล สําลี ถุงมือ น้ํายาตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสิ่งตีพิมพ กระดาษเขียนโปสเตอร ปายโฆษณา แผนพับ ใบปลิว วารสาร เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
91,500 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)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
187,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาน้ําประปา คาน้าํ บาดาล
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
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คาบริการไปรษณีย
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจา ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
งบลงทุน
รวม
80,000 บาท
คาครุภัณฑ
จํานวน
80,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
80,000 บาท
เครื่องสัญญาณเตือนภัย
จํานวน
80,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสัญญาณเตือนภัย พรอมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบสงสัญญาณเตือนภัย จํานวน 1 ระบบ
- ตูควบคุมขนาด 8 โซน (กรณีไรสาย)
- ใชอุปกรณตรวจจับแบบไรสายไดสูงสุด 16 ตัว (กรณีไรสาย)
- อุปกรณสั่งงานไรสายแบบ 3 ปุมใชสั่งงานในการเปด/ปดระบบ
- เปนอุปกรณสงสัญญาณฉุกเฉินได
- มีแบตเตอรี่สํารองไฟเมื่อไฟดับ
- สามารถสั่งเปด/ปดระบบผานแอปพลิเคชั่น
- สามารถแจงเหตุไปยังหมายเลขโทรศัพทของศูนยรับแจงเหตุหรือเบอรโทรศัพทที่ตองการได 6 หมายเลข
2. เดินสายสัญญาณไปยังสถานีตํารวจใกลเคียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ระบบ
- ใชสําหรับสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนตองจัดซื้อ เพื่อใชตรวจ
ดูแลรักษาความปลอดภัยตามอาคารสํานักงานและปองกันความเสียหายของทรัพยสินภายในอาคาร ทั้งนี้
ตั้งตามราคาที่สืบไดจากรานคาในทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
งบรายจายอื่น
รวม
18,110,400 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ
จํานวน
110,400 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
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บําเหน็จรางวัล 20 %
จํานวน
3,600,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจาย
จากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณกวาปที่ผา นมา
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30%
จํานวน
5,400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชียงใหม ในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
จํานวน
9,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใชในการรับจํานําเพื่อบริการประชาชนตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
**********************
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
10,000
10,000
รายจายตามขอผูกพัน
380,000
380,000
งบบุคลากร
2,100,000
2,100,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) คาจางลูกจางประจํา
102,000
102,000
เงินประจําตําแหนง
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
78,000
78,000
เงินรางวัลเจาหนาที่
284,000
284,000
คาอาหาร
250,000
250,000
คาจายสมทบเงินสะสม
210,000
210,000
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
30,000
30,000
คาเชาบาน
40,000
40,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
25,000
25,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
400,000
400,000
คาใชสอย
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
150,000
150,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
20,000
20,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
80,000
80,000
ราชอาณาจักร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย (ตอ)

คาวัสดุ

งบลงทุน
งบรายจายอื่น

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
คาใชจายฝายอํานวยการ
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%

รวม

20,000

20,000

100,000
50,000
10,000
20,000
10,000
6,000
6,100
30,000
91,500
150,000
10,000
10,000
5,000
12,000
80,000

100,000
50,000
10,000
20,000
10,000
6,000
6,100
30,000
91,500
150,000
10,000
10,000
5,000
12,000
80,000

-

-

110,400
3,600,000
5,400,000

110,400
3,600,000
5,400,000

9,000,000

9,000,000
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คาสาธารณูปโภค

คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
สถานธนานุบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

แผนงานการพาณิชย

สถานธนานุบาล 3

- 3/3/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ป 2565

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด

29,197,974.45
24,704,998.75
76,240.70
4,416,735.00

28,027,229.74

33,400,000

29,500,000

22,822,720.50
390,534.24
4,813,975.00

29,000,000
400,000
4,000,000

25,000,000
500,000
4,000,000

หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%
รวมรายรับ

24,604,320.40
4,920,864.08
7,381,296.12

22,864,042.71

24,000,000

4,572,808.54
6,859,212.81

4,800,000
7,200,000

21,000,000
4,200,000
6,300,000

12,302,160.20
53,802,294.85

11,432,021.36

12,000,000

50,891,272.45

57,400,000

10,500,000
50,500,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

รายจายจริง
ป 2562
724,996.86
3,173,501.33
1,623,019.25
24,785,220.04
30,306,737.48

ป 2563
632,934.00
3,251,108.00
1,511,696.06
23,044,942.71
28,440,680.77

ประมาณการ
ป 2564
2,900,000
3,508,000
3,118,400
73,600
24,250,000
33,850,000

ป 2565
1,551,000
3,178,000
3,228,200
29,800
21,143,000
29,130,000

- 3/3/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
50,500,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
29,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน
25,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
4,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ

รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

21,000,000 บาท
4,200,000 บาท
6,300,000 บาท
10,500,000 บาท

- 3/3/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 29,130,000 บาท แยกเปน
งบกลาง
รวม
1,551,000 บาท
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
จํานวน
1,000,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และคาใชจายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
551,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
งบบุคลากร
รวม
3,178,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
3,178,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
3,064,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 3 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเป นคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํ านักงาน จ.ส.ท. วา ดวยคาจา ง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
114,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน
ประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/3/4 งบดําเนินงาน
รวม
3,228,200 บาท
คาตอบแทน
รวม
1,685,000 บาท
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง จํานวน
91,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงสุดหรือใกลถึงขั้นสูงของ
ตําแหนง ในอัตรารอยละ 2 และรอยละ 4 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท.วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึง
ขั้นสูงของตําแหนง พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จํานวน
48,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท. วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินรางวัลเจาหนาที่
จํานวน
284,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท คาตอบแทนสําหรับ
ผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่
ผูตรวจการสถานธนานุบาลไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลที่ทําการตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาอาหาร
จํานวน
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจายสมทบเงินสะสม
จํานวน
348,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเชาบาน
จํานวน
96,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงาน
ที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/3/5 –
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
38,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชสอย
รวม
847,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
487,000 บาท
คาเบี้ยประกัน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
จํานวน
1,000 บาท
เพื่ อจา ยเป นค า ตอใบอนุ ญาตตั้ งโรงรับจํ า นํา ของสถานธนานุ บาลตามกฎหมาย ตั้ง จ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเชาทรัพยสิน
จํานวน
160,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินใชสําหรับเปนที่ตั้งอาคารสถานธนานุบาล 3 ตามสัญญาเชารายป ของกรมการ
ศาสนา ทะเบี ยนการเช าที่ดินวัด รางของส วนราชการ ที่ ชม. 0030/47216 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551 ตั้งจายจากเงินรายได (ปราฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2017 ลงวันที่ 6 กันยายน
2562 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาธรรมเนียม
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซื้อดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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คาจางเหมาบริการ
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
10,000 บาท
คารับรอง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
จํานวน
250,000 บาท
งบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
220,000 บาท
ราชอาณาจักร
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
รับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
เพื่ อจ า ยเปน คา บํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจ า ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ งรั กษาเพื่ อ ให สามารถใช งานได
ตามปกติ) ครุภัณ ฑต างๆ ที่ชํ ารุด เสี ยหาย จํา เป นต องทํา การซอมแซม เช น ครุภัณฑสํ านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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คาวัสดุ
รวม
456,200 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
97,200 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บรักษาทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
9,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ลวดนําความรอน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช วัสดุที่ใชทําความสะอาด จาน ชาม ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุกอสราง
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน ไมตาง ๆ น้าํ ยาทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู คอน
คีม เลื่อย และอุปกรณตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
200,000 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)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
240,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
180,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาน้ําประปา คาน้าํ บาดาล
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจา ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
งบลงทุน
รวม
29,800 บาท
คาครุภัณฑ
จํานวน
29,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
จํานวน
29,800 บาท
เครื่องชั่งดิจิตอล
จํานวน
29,800 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชั่งน้ําหนักไดสูงสุด 2,200 กรัม แสดงผลทศนิยมไมนอยกวา 2 ตําแหนง
- จานชั่งเปนสแตนเลส ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร
- หนาจอแสดงผลตัวเลข VFD (เรืองแสง) 2 จอ
- สามารถนับจํานวนชิ้นงานได (Counting mode)
- สามารถชั่งเทียบเปอรเซ็นตได (Percent mode)
- มีระบบตรวจสอบน้ําหนัก (Comparao Function)
- สามารถแสดงหนาจอแสดงผลคาน้ําหนักคางไวได (Hold Function)
- ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมใชงาน (Auto Power Off)
- พรอมชองตอสาย RS232C
- ใชหมอแปลง AC Adapter
- ใชสําหรับสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- ซึ่งเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเปนตองจัดซื้อ เพื่อใชในการ
ชั่งสิ่งของตางๆ ใหมีความแมนยํา ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบไดจากรานคาในทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ นายน 2552 ตั้ งจ ายจากเงิ นรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
งบรายจายอื่น
รวม
21,143,000 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ
จํานวน
143,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
บําเหน็จรางวัล 20 %
จํานวน
4,200,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจาย
จากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30%
จํานวน
6,300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชียงใหม ในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
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สมทบทุนดําเนินการ 50 %
จํานวน
10,500,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใชในการรับจํานําเพื่อบริการประชาชนตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไร
สุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
**********************
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
1,000,000
1,000,000
รายจายตามขอผูกพัน
551,000
551,000
งบบุคลากร
3,064,000
3,064,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) คาจางลูกจางประจํา
114,000
114,000
เงินประจําตําแหนง
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานผูไดรับ
91,000
91,000
คาจางถึงขั้นสูงสุดของตําแหนง
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
48,000
48,000
เงินรางวัลเจาหนาที่
284,000
284,000
คาอาหาร
350,000
350,000
คาจายสมทบเงินสะสม
348,000
348,000
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
30,000
30,000
คาเชาบาน
96,000
96,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
38,000
38,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
400,000
400,000
คาใชสอย
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
487,000
487,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
10,000
10,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย (ตอ)

คาวัสดุ

งบลงทุน
งบรายจายอื่น

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
คาใชจายฝายอํานวยการ
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%

รวม

220,000

220,000

30,000

30,000

100,000
97,200
9,000
50,000
100,000
200,000
180,000
20,000
10,000
10,000
20,000
29,800

100,000
97,200
9,000
50,000
100,000
200,000
180,000
20,000
10,000
10,000
20,000
29,800

-

-

143,000
4,200,000
6,300,000

143,000
4,200,000
6,300,000

10,500,000

10,500,000
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คาสาธารณูปโภค

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
สถานธนานุบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุคอมพิวเตอร
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑสํานักงาน

แผนงานการพาณิชย

สถานธนานุบาล 4

- 3/4/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ป 2565

8,030,000
7,000,000
10,000
1,000,000
20,000

10,530,000
9,000,000
10,000
1,500,000
20,000

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด

7,892,132.47

8,085,617.19

6,714,422.75
669.72
1,176,311.00

7,005,413.50
918.69
1,079,285.00

หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%
รวมรายรับ

3,560,662.16
712,132.43
1,068,198.65

4,522,292.05
904,458.41
1,356,687.61

6,000,000
1,200,000
1,800,000

8,000,000
1,600,000
2,400,000

1,780,331.08
11,452,794.63

2,261,146.03
12,607,909.24

3,000,000
14,030,000

4,000,000
18,530,000

729.00

-

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

รายจายจริง
ป 2562
1,292,543.70
1,008,896.67
676,058.26
8,132.00
3,599,062.16
6,584,692.79

ป 2563
1,232,664.37
975,780.00
709,404.95
279,292.00
4,569,492.05
7,766,633.37

ประมาณการ
ป 2564
2,700,000
1,080,000
1,066,000
44,000
6,060,000
10,950,000

ป 2565
2,800,000
1,160,000
1,230,000
60,000
8,070,000
13,320,000

- 3/4/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
18,530,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
10,530,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน
9,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
10,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
1,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
รายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
20,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายวัสดุเหลือใช
หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ

รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

8,000,000 บาท
1,600,000 บาท
2,400,000 บาท
4,000,000 บาท

- 3/4/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 13,320,000 บาท แยกเปน
งบกลาง
รวม
2,800,000 บาท
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
จํานวน
2,500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสั ญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และค าใชจ ายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุ งไทย จํากั ด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
300,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
งบบุคลากร
รวม
1,160,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
1,160,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
1,100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 4 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเป นคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํ านักงาน จ.ส.ท. วา ดวยคาจา ง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน
ประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

- 3/4/4 งบดําเนินงาน
รวม
1,230,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
672,200 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท. วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินรางวัลเจาหนาที่
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท คาตอบแทนสําหรับ
ผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่
ผูตรวจการสถานธนานุบาลไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลที่ทําการตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาอาหาร
จํานวน
140,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาจายสมทบเงินสะสม
จํานวน
110,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเชาบาน
จํานวน
48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสถานธนานุบาลที่สํานักงาน จ.ส.ท. ไดมีคําสั่งใหโอน (ยาย) มาปฏิบัติงาน
ที่สถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
4,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/4/5 –
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชสอย
รวม
258,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
108,000 บาท
คาเบี้ยประกัน
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
จํานวน
1,000 บาท
เพื่ อจา ยเป นค า ตอใบอนุ ญาตตั้ งโรงรับจํ า นํา ของสถานธนานุ บาลตามกฎหมาย ตั้ง จ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2017 ลงวันที่ 6 กันยายน
2562 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาธรรมเนียม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซื้อดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาบริการ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
10,000 บาท
คารับรอง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
จํานวน
40,000 บาท
งบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
30,000 บาท
ราชอาณาจักร
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
รับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
เพื่ อจ า ยเปน คา บํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจ า ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ งรั กษาเพื่ อ ให สามารถใช งานได
ตามปกติ) ครุภัณ ฑต างๆ ที่ชํ ารุด เสี ยหาย จํา เป นต องทํา การซอมแซม เช น ครุภัณฑสํ านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาวัสดุ
รวม
137,800 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
77,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บรักษาทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ลวดนําความรอน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช วัสดุที่ใชทําความสะอาด จาน ชาม ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
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วัสดุกอสราง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน ไมตาง ๆ น้าํ ยาทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู คอน
คีม เลื่อย และอุปกรณตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
20,000 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)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
162,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาน้ําประปา คาน้าํ บาดาล
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจา ยที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับการใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
งบลงทุน
รวม
60,000 บาท
คาครุภัณฑ
จํานวน
60,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
จํานวน
60,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน
60,000 บาท
- เพื่อจายเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
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- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ใชสําหรับสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- เป นไปตามเกณฑ ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานการจั ดหาอุปกรณ และระบบคอมพิ วเตอร ฉบั บเดือน
พฤษภาคม 2563 รายการที่ 8
งบรายจายอื่น
รวม
8,070,000 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ
จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
บําเหน็จรางวัล 20 %
จํานวน
1,600,000 บาท
เพื่อจายเปนบําเหน็จรางวัลใหแกพนักงานสถานธนานุบาล และผูบริหารที่เกี่ยวของในการบริหาร ควบคุม
ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจาย
จากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30%
จํานวน
2,400,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชียงใหม ในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

- 3/4/9 –
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
จํานวน
4,000,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใชในการรับจํานําเพื่อบริการประชาชนตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
**********************

- 3/4/10 -

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
2,500,000
2,500,000
รายจายตามขอผูกพัน
300,000
300,000
งบบุคลากร
1,100,000
1,100,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) คาจางลูกจางประจํา
60,000
60,000
เงินประจําตําแหนง
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
50,000
50,000
เงินรางวัลเจาหนาที่
200,000
200,000
คาอาหาร
140,000
140,000
คาจายสมทบเงินสะสม
110,000
110,000
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
20,000
20,000
คาเชาบาน
48,000
48,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
4,200
4,200
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
100,000
100,000
คาใชสอย
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
108,000
108,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
10,000
10,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
30,000
30,000
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย (ตอ)

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

งบรายจายอื่น

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
คาใชจายฝายอํานวยการ
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%

รวม

10,000

10,000

100,000
77,800
10,000
20,000
10,000
20,000
120,000
15,000
12,000
5,000
10,000
60,000
70,000
1,600,000
2,400,000

100,000
77,800
10,000
20,000
10,000
20,000
120,000
15,000
12,000
5,000
10,000
60,000
70,000
1,600,000
2,400,000

4,000,000

4,000,000

-
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งบลงทุน

คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
สถานธนานุบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุคอมพิวเตอร
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

แผนงานการพาณิชย

สถานธนานุบาล 5

- 3/5/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ป 2564

ป 2565

หมวดรายได
ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
รายไดเบ็ดเตล็ด

3,371,739.99

5,241,246.45

5,150,000

2,922,266.12
24,070.87
425,320.00

4,702,877.75
748.70
537,620.00

4,500,000
30,000
600,000
20,000

5,850,000
5,000,000
30,000
800,000
20,000

หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%
รวมรายรับ

281,004.97
56,200.99
84,301.49

1,706,130.64
341,226.13
511,839.19

1,250,000
250,000
375,000

5,000,000
1,000,000
1,500,000

140,502.49
3,652,744.96

853,065.32
6,947,377.09

625,000
6,400,000

2,500,000
10,850,000

83.00

-

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

ประมาณการ

รายจายจริง
ป 2562
83,082.19
1,176,300.00
646,591.39
38,000.00
296,004.97
2,239,978.55

ป 2563
1,245,300.00
692,885.55
1,721,130.64
3,659,316.19

ป 2564
1,700,000
1,320,000
1,210,000
1,300,000
5,530,000

ป 2565
1,800,000
1,390,000
1,268,000
5,042,000
9,500,000

- 3/5/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
10,850,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
5,850,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา
จํานวน
5,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จํานวน
30,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
800,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ
รายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
20,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหนายวัสดุเหลือใช
หมวดรายไดอื่น
บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30 % ของกําไรสุทธิ
สมทบทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ

รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

5,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,500,000 บาท
2,500,000 บาท

- 3/5/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 9,500,000 บาท แยกเปน
งบกลาง
รวม
1,800,000 บาท
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
จํานวน
1,500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป คาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชี คาดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคาร คาใชจายในการ
จัดทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี และคาใชจายในการกูเงินจากธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายใหสํานักงาน จ.ส.ท. เปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมา ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับรองแลว ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายชําระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
งบบุคลากร
รวม
1,390,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวม
1,390,000 บาท
คาจางลูกจางประจํา
จํานวน
1,330,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 5 ตามตําแหนงที่สํานักงาน จ.ส.ท.
กําหนดไว และจายเป นคาตอบแทนนอกเหนือคาจางตามระเบียบสํ านักงาน จ.ส.ท. วา ดวยคาจา ง
คาตอบแทน เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 โดยตั้งจายไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสถานธนานุบาล ผูดํารงตําแหนงผูจัดการฯและผูชวยผูจัดการ ฯ
ผูตรวจการสถานธนานุบาลเขตและภาค ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. วาดวยการกําหนดอัตราเงิน
ประจําตําแหนง พนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/5/4 งบดําเนินงาน
รวม
1,268,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
667,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
จํานวน
24,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จสท. วาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
เงินรางวัลเจาหนาที่
จํานวน
180,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารทองถิ่น ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท คาตอบแทนสําหรับ
ผูตรวจการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท เบี้ยเลี้ยงสําหรับผูทําการแทนในระหวางที่
ผูตรวจการสถานธนานุบาลไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท และคารางวัลเจาหนาที่สําหรับพนักงาน
สถานธนานุบาลที่ทําการตรวจสอบทรัพยจํานํา ฯลฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาอาหาร
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจายสมทบเงินสะสม
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสมทบเงินสะสมใหกับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่ผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
43,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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คาใชสอย
รวม
276,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
91,000 บาท
คาเบี้ยประกัน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพยรับจํานํา และทรัพยสินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือที่ มท
0314/ว 1079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2519 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
จํานวน
1,000 บาท
เพื่ อจา ยเป นค า ตอใบอนุ ญาตตั้ งโรงรับจํ า นํา ของสถานธนานุ บาลตามกฎหมาย ตั้ง จ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสอบบัญชี
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสอบบัญชีใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2017 ลงวันที่ 6 กันยายน
2562 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาธรรมเนียม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการซื้อดราฟ แคชเชียรเช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาบริการ
จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
5,000 บาท
คารับรอง
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลและคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
จํานวน
160,000 บาท
งบรายจายอื่น ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
จํานวน
150,000 บาท
ราชอาณาจักร
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
รับการฝกอบรมเบิกเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่หนวยงานที่จัดการฝกอบรมเรียกเก็บ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
จัดงาน พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึกสถานธนานุบาล
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดงานวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆ ป ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ อจ า ยเปน คา บํ า รุง รักษาและซ อมแซม (รายจ า ยเพื่ อซ อมแซมบํ า รุ งรั กษาเพื่ อ ให สามารถใช งานได
ตามปกติ) ครุภัณ ฑต างๆ ที่ชํ ารุด เสี ยหาย จํา เป นต องทํา การซอมแซม เช น ครุภัณฑสํ านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต ฯลฯ คาดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมเครือขายเชื่อมโยงกับ
สํานักงาน จ.ส.ท ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล
ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาวัสดุ
รวม
140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ คาวารสาร กระดาษ คาน้ําดื่ม ฯลฯ และคาวัสดุอื่นที่จําเปนใน
การเก็บรักษาทรัพยสินจํานําของสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ลวดนําความรอน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องมือเครื่องใช วัสดุที่ใชทําความสะอาด จาน ชาม ไมกวาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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วัสดุกอสราง
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน เหล็กเสน ไมตาง ๆ น้าํ ยาทาไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ตะปู คอน
คีม เลื่อย และอุปกรณตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธของกิจการสถานธนานุบาลและคาใชจา ยใน
การจัดทําปายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพตางๆ อันเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
50,000 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)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
185,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
คาน้ําประปา คาน้าํ บาดาล
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้าํ ประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
คาบริการไปรษณีย
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดสงเอกสารหนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการดชั่วโมงอินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ และคาใชจา ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ตั้ง
จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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งบรายจายอื่น
รวม
5,042,000 บาท
คาใชจายฝายอํานวยการ
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนดใหตั้งในแตละป ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
บําเหน็จรางวัล 20 %
จํานวน
1,000,000 บาท
- เพื่ อจา ยเป นบํา เหน็ จ รางวั ลใหแกพ นั กงานสถานธนานุ บาล และผู บริหารที่ เกี่ย วของในการบริหาร
ควบคุม ตรวจสอบกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 900,000 บาท ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
- เพื่อสงใชเงินยืมทุนหมุนเวียน ประเภทบํา เหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิของปงบประมาณ 2563
จํานวน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30%
จํานวน
1,500,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเทศบาลนครเชียงใหม ตามระเบียบสํานักงาน
จ.ส.ท. จํานวน 1,350,000 บาท ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- เพื่อสงใชเงินยืมทุนหมุนเวียน ประเภทประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ
ของปงบประมาณ 2563 จํานวน 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
สมทบทุนดําเนินการ 50 %
จํานวน
2,500,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ใชในการรับจํานําเพื่อบริการประชาชนตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. จํานวน 2,250,000 บาท ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
- เพื่อส งใชเงิน ยืมทุ นหมุน เวี ยน ประเภทประเภทสมทบทุนดํ าเนิน การ 50% ของกําไรสุ ทธิ ของ
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
**********************
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
1,500,000
1,500,000
รายจายตามขอผูกพัน
150,000
150,000
เงินชวยเหลือพัฒนาทองถิ่นเปนกรณี
150,000
150,000
พิเศษ
งบบุคลากร
1,330,000
1,330,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) คาจางลูกจางประจํา
60,000
60,000
เงินประจําตําแหนง
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
24,000
24,000
เงินรางวัลเจาหนาที่
180,000
180,000
คาอาหาร
150,000
150,000
คาจายสมทบเงินสะสม
150,000
150,000
คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพยหลุด
20,000
20,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
43,000
43,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
100,000
100,000
คาใชสอย
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
91,000
91,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
5,000
5,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน
คาใชสอย (ตอ)

คาวัสดุ

งบลงทุน
งบรายจายอื่น

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
คาใชจายฝายอํานวยการ
บําเหน็จรางวัล 20%
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30%
สมทบทุนดําเนินการ 50%

รวม

150,000

150,000

10,000

10,000

20,000
50,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
150,000
10,000
15,000
5,000
5,000
42,000
1,000,000
1,500,000

20,000
50,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
150,000
10,000
15,000
5,000
5,000
42,000
1,000,000
1,500,000

2,500,000

2,500,000
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คาสาธารณูปโภค

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
คาใชจายในการจัดงานวันที่ระลึก
สถานธนานุบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

แผนงานการพาณิชย

การเดินรถประจําทางหรือขนสง

- 3/6/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

หมวดรายได
คาโดยสาร
คาเชาสิทธิโฆษณา
ดอกเบี้ย
รายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่งบประมาณทั่วไปสนับสนุน
งบประมาณรายจายกิจการโครงการ
อื่นๆ

รวมรายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

14,105,575.00

7,630,371.84

8,250,000

8,250,000

1,621,845.00
301,800.00
172,992.50

881,235.00
115,000.00
129,824.84

8,937.50
12,000,000.00

4,312.00
6,500,000.00

1,700,000
310,000
200,000
40,000

1,700,000
310,000
200,000
40,000

6,000,000

6,000,000

14,105,575.00

7,630,371.84

8,250,000

8,250,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

ประมาณการ

รายจายจริง
ป 2562
8,482,685.53
8,482,685.53

ป 2563
7,306,866.42
7,306,866.42

ป 2564

ป 2565

8,170,000
8,170,000

8,170,000
8,170,000

- 3/6/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
8,250,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
8,250,000 บาท
คาโดยสาร
จํานวน
1,700,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวจากรายรับจริงจากคาโดยสารในปที่ผา นมาเปนเกณฑโดยคํานวณ
คาเชาสิทธิโฆษณา
จํานวน
310,000 บาท
ประมาณการตั้งรับ จากการใหเชาสิทธิโฆษณาประชาสัมพันธ บริเวณรถโดยสาร และอื่นๆ
ดอกเบี้ย
จํานวน
200,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวโดยอาศัยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและจํานวนเงินสะสมของงานกิจการเดินรถ
ประจําทางหรือขนสง ที่ฝากธนาคารไวเปนเกณฑในการคํานวณ
รายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
40,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเนื่องจากเปนรายไดที่ไมแนนอนและไมสามารถเขาประเภทอื่นๆ ได
เงินที่งบประมาณทั่วไปสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการ
จํานวน
6,000,000 บาท
โครงการอี่นๆ
ประมาณการตั้งรับไวตามงบประมาณรายจายทั่วไปในรายจายงบกลาง ซึ่งตั้งจายเพื่อสนับสนุน
งบประมาณรายจายกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมาณการตั้งรับไวเนื่องจากเปนรายไดที่ไมแนนอนและไมสามารถเขาประเภทอื่นๆ ได

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

- 3/6/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 8,170,000 บาท แยกเปน
งบดําเนินงาน
รวม
8,170,000 บาท
คาใชสอย
รวม
5,890,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
5,790,000 บาท
คาเบี้ยประกัน
จํานวน
260,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัย และคาเบี้ยประกันผูโดยสาร ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยทางรถ สําหรับ
รถยนตโดยสาร และรถยนตตรวจการณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาภาษีตอทะเบียน คาธรรมเนียมรถโดยสาร และคาปรับตาม
จํานวน
50,000 บาท
พระราชบัญญัติจราจรทางบก
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ภาษี ต อ ทะเบี ย น ค า ต อใบอนุ ญ าตขนส ง ค า ธรรมเนี ย มรถโดยสาร และค า ปรั บ ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการ จํานวน
5,000 บาท
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน คาขนสง คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมาทํา Website ฯลฯ
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาแรงงานในกิจการรถประจําทางเทศบาลนครเชียงใหม
จํานวน
5,460,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการเดินรถ ใหแกพนักงานขับรถ พนักงานตรวจ และพนักงานเก็บคา
โดยสาร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคา โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ ของกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง จัดทําปายติดดานในและดานนอกรถโดยสาร คาจาง
จัดทํา Sticker ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียม
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียมและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ รถโดยสาร รถบรรทุกตรวจการณ
คอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ ใหอยูในสภาพดี ของกิจการเดินรถประจําทาง
หรือขนสง ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาวัสดุ
รวม
2,278,500 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ กระดาษอัดสําเนา กระดาษไข หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ
กระดาษคารบอน เครื่องคํานวณเลข สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
1,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ สวิทซ ฯลฯ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ
ไฟฟาที่ชํารุดเสียหาย เสื่อมสภาพของสํานักงาน ตลอดจนอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับเครื่องรับ-สงวิทยุสื่อสาร
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
1,500 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก น้ํายาทําความสะอาด
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต กระจกมองขาง หัวเทียน
และอุปกรณเสริม วัสดุเครื่องยนตชนิดตางๆ ฯลฯ เพื่อใชซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถยนต ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
2,104,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคา วัส ดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํ ามั นดี เซล น้ํา มั นเครื่ อง น้ํา มั นเพาเวอร น้ํ ามั นเกีย ร
น้ํามันไฮดรอลิค กาซ NGV ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจา ยเป นค าฟลม แถบบัน ทึกเสียงหรือภาพวีดี โอเทป ลา ง อัด ขยายรูป คา แบบพิม พโ ฆษณา หรือ
ประชาสัมพันธ ฯลฯ เพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานที่อยูในความรับผิดชอบ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/6/5 –
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
20,000 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)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
1,500 บาท
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
1,500 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของกิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง และที่จอดรถโดยสาร ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
**********************

รวม

5,790,000
100,000
50,000
1,000
1,500
100,000
2,104,000
2,000
20,000
1,500
-

- 3/6/6 -

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการเดินรถประจําทางหรือขนสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
5,790,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
100,000
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
50,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
1,000
วัสดุงานบานงานครัว
1,500
วัสดุยานพาหนะและขนสง
100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
2,104,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
2,000
วัสดุคอมพิวเตอร
20,000
คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
1,500
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
งบรายจายอื่น
-

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม

- 3/7/1 คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับ

หมวดรายได
คาบริการสถานีขนสง
คาบริการหองสุขา
คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
คาเชาทรัพยสินอื่นๆ
คาบริการอื่นๆ

รวมรายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

8,674,068.12

6,420,206.97

10,610,000

10,610,000

3,247,214.00
1,301,640.00
1,340,400.00

2,289,340.00
921,995.00
773,500.00

1,870,326.00
914,488.12

1,434,598.00
1,000,773.97

4,000,000
1,300,000
1,730,000
2,200,000

4,000,000
1,300,000
1,730,000
2,200,000

1,380,000

1,380,000

8,674,068.12

6,420,206.97

10,610,000

10,610,000

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมรายจาย

รายจายจริง
ป 2562
128,870.00
2,489,560.00
5,612,746.25
196,000.00
8,427,176.25

ป 2563
90,773.00
2,018,050.00
4,764,887.48
6,873,710.48

ประมาณการ
ป 2564
137,700
2,756,100
6,950,000
196,000
10,039,800

ป 2565
139,200
2,783,800
6,937,000
9,860,000

- 3/7/2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
****************
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น
10,610,000 บาท แยกเปน
หมวดรายได
รวม
10,610,000 บาท
คาบริการสถานีขนสง
จํานวน
4,000,000 บาท
โดยประมาณการจากรายไดจริงที่จัดเก็บจากคาบริการ ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ในปที่
ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
คาบริการหองสุขา
จํานวน
1,300,000 บาท
โดยประมาณการจากรายไดจริงจากสัญญาการจัดใหมีบริการหองสุขาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงใหม ในปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
คาบริการสถานที่จําหนายสินคา
จํานวน
1,730,000 บาท
โดยประมาณการรายไดจริงจากคาบริการสถานที่จําหนายสินคาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงใหม ในปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ
คาเชาทรัพยสินอื่น ๆ
จํานวน
2,200,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไวจากจุดที่ติดตั้งปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม จาก
การใหเชาพื้นที่หองรับรอง จากการใหเชาพื้นที่ติดตั้งตู ATM จากการใหเชาพื้นที่ลานจอดรถ และจาก
การใหเชาทรัพยสินอื่นๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เปนเกณฑในการคํานวณ
คาบริการอื่นๆ
จํานวน
1,380,000 บาท
คาบริการอื่นๆ
จํานวน
100,000 บาท
โดยประมาณการตั้งรับไวเนื่องจากคาบริการอื่นๆ ที่ไมแนนอนและไมสามารถตั้งในประเภทอื่นๆ ไดของ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหมเปนเกณฑในการคํานวณ
รายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
1,280,000 บาท
โดยคํานวณตั้งรับไวสําหรับรายไดที่ไมแนนอนและไมสามารถตั้งในประเภทอื่น ๆ ไดของสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม

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

- 3/7/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
**************
ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 9,860,000 บาท แยกเปน
งบกลาง
รวม
139,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
139,200 บาท
สําหรับจายสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนของนายจางและผูประกันตน โดยใหหักในอัตรารอยละ 5
ของคาจางและเงินเพิ่มการครองชีพที่จายใหแกพนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ ชม 0023.2/ว 4252 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
งบบุคลากร
รวม
2,783,800 บาท
คาจางพนักงานจาง
จํานวน
2,596,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
187,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
เบิกจายเงินเพิ่ มการครองชีพชั่ วคราวของขาราชการและลูกจ างประจําของส วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2555 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
งบดําเนินงาน
รวม
6,937,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
1,492,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
จํานวน
322,400 บาท
สวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ตํารวจทองเที่ยว ที่มาชวยปฏิบัติราชการ ใน
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับพนักงานจางของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการสงเสริม
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเปนขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจาก
เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

- 3/7/4 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
1,170,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่มา
ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเร งด วน นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ ไม อาจทํา ในเวลา
ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการนอยกวางบประมาณปทผี่ านมา
คาใชสอย
รวม
2,194,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
1,500,000 บาท
คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการ จํานวน
300,000 บาท
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ ไดแก คาจางเหมาทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ คาขนขยะและสิ่ง
ปฏิกูล คาจางตีเสนเครื่องหมายจราจร คาใชจายในการประดับตกแตงอาคารสถานีเนื่องในเทศกาลตาง ๆ
คาจางเหมารักษาความปลอดภัยและอํานวยการจราจร เปนตน ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาจางเหมาทําความสะอาด ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
จํานวน
1,200,000 บาท
เชียงใหม
เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําความสะอาด ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
4,000 บาท
คารับรอง
จํานวน
4,000 บาท
สําหรับจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศน
ศึกษาดูงาน หรือในการประชุม ณ งานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
690,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
690,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ)
ครุภัณฑตา ง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทําการซอมแซม เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
รถจักรยานยนต ฯลฯ ตลอดจนอาคารและสิ่งกอสรางตางๆ ของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ใหอยู
ในสภาพดีสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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คาวัสดุ
รวม
556,600 บาท
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
201,600 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียน กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วคาบริการสถานีขนสง แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ ที่ใช
ในการปฏิบัติงานของงานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
153,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา และวิทยุของงานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟ
สวิทซ ฟวส อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ที่จําเปน ฯลฯ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนแทนอุปกรณไฟฟาที่ชํารุดเสียหาย
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน
17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใชใน
การทําความสะอาด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุกอสราง
จํานวน
28,000 บาท
เพื่อจา ยเป นค าวัสดุกอสรา งตา ง ๆ เชน ตะปู หิน ปู น ทราย สี ไม เหล็ก ฯลฯ ตั้ งจา ยจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
27,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะตาง ๆ เชน หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต กระจกมองขาง
หัวเทียน และอุปกรณเสริม วัสดุเครื่องยนตชนิดตาง ๆ เพื่อใชซอมแซมเปลี่ยนอะไหลรถจักรยานยนต
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเพาเวอร
น้ํามันเกียร น้ํามันไฮดรอลิค จารบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุการเกษตร
จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ดิน ตนไม กระถางตนไม ไมดอกไมประดับ ปุย ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
14,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน โปสเตอร สติ๊กเกอร แผนพับ ปายประกาศ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพวีดีโอเทป ลาง อัด ขยายรูป คาแบบพิมพโฆษณา หรือประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
25,000 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)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิงตาง ๆ เชน ถังดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
วัสดุอื่น
จํานวน
37,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดเขาประเภทวัสดุกลุมใดๆ ได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาสาธารณูปโภค
รวม
2,694,000 บาท
คาไฟฟา
จํานวน
2,600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาน้ําประปา คาน้าํ บาดาล
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจา ยเปนคาน้ํ าประปาของสถานีขนสงผู โดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจา ยจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการโทรศัพท
จํานวน
35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
39,000 บาท
เพื่อจา ยเปน คา บริก ารทางดา นคมนาคม เชน คา ใชจา ยเกี่ย วกับ ระบบ Internet ของสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
-ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเฉพาะการ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน
แผนงานการพาณิชย
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
139,200
งบบุคลากร
2,596,200
เงินเดือน (ฝายประจํา) คาจางพนักงานจาง
187,600
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
เงินเดือน (ลูกจาง)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
322,400
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาวัสดุ

139,200
2,596,200
187,600
322,400

1,170,000

1,170,000

1,500,000
4,000
690,000
201,600
153,000
17,000
28,000
27,000
35,000
12,000
14,000

1,500,000
4,000
690,000
201,600
153,000
17,000
28,000
27,000
35,000
12,000
14,000
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คาใชสอย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ (ตอ)

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุอื่น
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

แผนงานการพาณิชย

25,000
7,000
37,000
2,600,000
20,000
35,000
39,000

รวม

25,000
7,000
37,000
2,600,000
20,000
35,000
39,000
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