
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลป่าป้อง

อําเภอ ดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,072,240 บาท
งบบุคลากร รวม 6,200,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา ๆ เดือนละ  27,600
  บาท  เป็นเงิน   331,200 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา ๆ เดือนละ  15,180
  บาท  เป็นเงิน  364,320  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554  และเพิมเติม (ฉบับท2ี) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  ดังนี  
(1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา ๆ เดือนละ  4,000  บาท  เป็นเงิน  48,000  บาท
(2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2
  อัตรา ๆ เดือนละ  3,000  บาท  เป็นเงิน  72,000  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554 และเพิมเติม (ฉบับที2)  พ.ศ.2557

-52-



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี  ดังนี  
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตรา ๆ เดือน
ละ 4,000  บาท  เป็นเงิน  48,000  บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา ๆ
 เดือนละ  3,000  บาท  เป็นเงิน  72,000  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554 และเพิมเติม (ฉบับที2)  พ.ศ.2557

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทปีรกึษานายกเทศมนตรี จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา ๆ เดือนละ  9,660  บาท  เป็นเงิน 115,920  บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตรา ๆ เดือนละ 6,900  บาท  เป็นเงิน 82,800 บาท 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554 และเพิมเติม (ฉบับที2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่า
ป้อง ได้แก่
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1
  อัตรา ๆ เดือนละ 15,180 บาท  เป็นเงิน 182,160  บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1
  อัตรา ๆ เดือนละ  12,420  บาท  เป็นเงิน  149,040  บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลป่า
ป้อง  จํานวน  10  อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท  เป็นเงิน  1,159,200
  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554 และเพิมเติม (ฉบับที2)  พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,575,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,348,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และการ
ปรับเพิมตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
บริหารท้องถินและประเภทอํานวยการท้องถิน  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ.ศ
.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,053,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  และการปรับเพิมตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป และการปรับเพิม
ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และระเบียบอืนทีเกียวข้องโดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,517,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  30,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป ทีผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย
จ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 , หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557
 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน , หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558  (สํานักปลัดเทศบาล) 

(2)  ค่าตอบแทนบุคคลซึงปฏิบัติราชการอันเป็นปรโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน  5,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือค่าตอบแทนข้าราชการทียืม
ตัวมาปฏิบัติราชการโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  หรือตามระเบียบ
กฏหมายทีเกียวข้อง  (สํานักปลัดเทศบาล)     

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่สภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554 และเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  (สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือที มท 0808.4
/ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (สํานักปลัด
เทศบาล)     

-55-



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซือบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 ) พ.ศ.2551 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2541 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549 , หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,798,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,273,200 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,233,200 บาท ดังนี
         (1.1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  533,200
  บาท  โดยให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลง  ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ
  เช่น  การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  ไม่รวมถึงบ้าน
พักของทางราชการ  การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ  การจ้าง
เหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ  หรือสวนหย่อม  หรือสนาม
หญ้าของทางราชการ  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าซักฟอก  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสาร
รูปเล่มอืนใด  ค่าจ้างแรงงาน  และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
  เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (สํานักปลัดเทศบาล)

         (1.2)  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บและกําจัดขยะ
มูลฝอยหรือสิงปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตําบลป่าป้อง  จํานวน  700,000
  บาท  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลป่าป้อง  และค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0313.4/ว1452  ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
 เรือง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 133 ข้อ  8  (สํานักปลัด
เทศบาล)

(2)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
หน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายประเภทนี  (สํานักปลัดเทศบาล)
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(3)  ค่าเช่าพืนทีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (Website) ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของเทศบาลตําบลป่าป้องให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
.2540 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และหนังสือ
กระทรวงการคลังที กค 0526.7/ว139 ลงวันที 25 ธันวาคม 2544
   ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 159  ข้อ 7
  (สํานักปลัดเทศบาล)

(4)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่โฆษณาข่าวสารและกิจกรรม
ของเทศบาลตําบลป่าป้อง  ในสือประเภทต่าง ๆ เช่นการบันทึกภาพยนตร์วี
ดีโอ  ล้างอัดขยายรูปถ่าย  การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  สิงพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  (สํานักปลัดเทศบาล)

(5)  ค่าใช้สอยในการดําเนินการหรือปฏิบัติการทางด้าน
กฎหมาย  จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่อศาลและตามคําพิพากษาของ
ศาลตามอํานาจหน้าทีทีสามารถดําเนินการได้  ตามระเบียบ
กฎหมาย  (สํานักปลัดเทศบาล)

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตังงบประมาณไว้สําหรับราย
จ่ายประเภทรายจ่ายทีได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
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(1)  ค่ารับรองจํานวน 30,000 บาท
        (1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการ
รับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึง
ร่วมต้อนรับบุคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  (สํานักปลัดเทศบาล)

         (1.2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง ทังนีให้รวมถึง ผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงเข้าร่วมประชุมตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

(2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 20,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ เช่นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยมหาราช ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ  ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที  ค่าจัดซือผ้าแพรผ้าริว  ธง
ชาติ  ค่าทํากรอบเกียรติบัตร  ป้ายสัญลักษณ์  ดอกไม้ธูปเทียน  ค่าพานพุ่ม
ถวายสักการะ  พวงมาลา  ค่าดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าวงดุริยางค์  ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  23   (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจกรรม
ของท้องถินหรือแลกเปลียนแขกผู้มาเยียมเยือนหรือกิจกรรมการประกวด
ต่าง ๆ เช่น การประกวดคําขวัญ  และทีจําเป็นในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลป่าป้อง  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่บุคลากรทุกประเภท ทัง
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจํา ในหลักสูตรเกียวกับการดําเนินงาน  เพือ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หน้า  152  ข้อ  3   (สํานักปลัดเทศบาล)

-58-



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน  40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจํา  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2558  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานภายใน
ประเทศหรือต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกท้องถิน  ข้า
ราชการ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน  ตัว
แทนกลุ่มองค์กร  และประชาชนทัวไป  เพือนําองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้
ในการพัฒนาชุมชนหรือตนเอง  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณ
วิทยากร  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558   ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติม
ฉบับที 1  หน้า  10  ข้อ  1   (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน  เพือ
ชีแจงและซักซ้อมทําความเข้าใจในขันตอนการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาล  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าทีเทศบาล และประชาชน
ในเขตเทศบาล  พร้อมทังทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน  เพือ
สามารถนํามาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง อันนํามาซึงคุณภาพทีดีของประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
สําหรับบริการประชาชนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเหมาะสม  ฯลฯ  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  158  ข้อ  2  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  5  การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการบริหารจัดการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการบริหารจัดการเลือกตังสมาชิก
สภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตัง
กําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง  และกรณีคณะ
กรรมการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่  และกรณีอืน ๆ)  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
ของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  โดย
ถือปฏิบติตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562  หน้า  159  ข้อ  8  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง จํานวน  10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  เพือสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ให้กับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์  การณรรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตังหรือตามหนังสือสังการ
จากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจําจังหวัดเชียงใหม่และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ
.ศ.2557  , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0890.4/ว3992 ลงวันที 2
 ตุลาคม 2556  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0809.4/468 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2556  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  158 ข้อ  1  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้อง
ถินไทย  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษและเครืองเขียน  ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็น ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542   ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  141  ข้อ  11  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษและเครืองเขียน  ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  141  ข้อ  12  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบืองต้น จํานวน  10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับการใช้
งานคอมพิวเตอร์เบืองต้น วัตถุประสงค์โครงการเพืออบรมให้ความรู้ใน
การใช้คอมพิวเตอร์เบืองต้นให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทัว
ไป  ดําเนินการจัดฝึกอบรม และปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์  โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1  หน้า  8  ข้อ  1  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2
  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  วัสดุเครืองใช้  และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ใน
สภาพทีใช้งานได้ตามปกติ  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน  แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิง
ของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
หรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตารีด ถังแก๊ส ฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํา
จืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครอง
ส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัด
เทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมทัง
วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก สายไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เช่น หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฯลฯ  โดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน วัสดุสินเปลืองได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุงต้ม นํามัน
เชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส
 ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น กระบอก
ตวง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครืองมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น สําสีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ สายยาง ถุง
มือ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะ
เมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ โดยถือปฏบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ขาตัง
กล้อง ขาตังเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ภาพถ่าย
ดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ซึงไม่เข้าลักษณะประเภทหนึงประเภทใดแต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า หัวเชือม
แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือกรม
ปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ หรืออาคารสถานทีทีอยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับในสํานักงานหรือในทีสาธารณะ และ
อาคารสิงปลูกสร้างอืนทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลป่า
ป้อง  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ โทรศัพท์สํานัก
งานเทศบาลและอาคารสํานักงานอืนๆในความรับผิดชอบของเทศบาลรวม
ทังโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ  ตลอดจนค่าโทรศัพท์
ทางไกลในการติดต่อราชการต่างจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยในกรณี
งานเร่งด่วนหรืองานทีมีปัญหาต้องปรึกษาหารือในทางปฏิบัติและให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนจากการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ในการติดต่อราชการของหน่วย
งานทีเกียวข้องกับเทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม เช่น  ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่า
วิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียมและค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น  ค่าเคเบิล
ทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 305,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 305,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  จํานวน  2
  เครือง  ได้แก่  ขนาด  12,000  บีทียู  จํานวน  1  เครือง ราคา 18,000
 บาท  และขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ราคา 23,000
 บาท  รวมเป็นเงิน  41,000  บาท  เพือติดตังในอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลป่าป้อง  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ปี  2558  ตังราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  153  ข้อ  5
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  1  ตัว  สําหรับผู้บริหาร  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  180x80x75 เซนติเมตร  ตังราคาตามท้องตลาด  เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครองส่วน
ท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  และบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  153  ข้อ  5
  (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือหลังคารถบรรทุก จํานวน 240,000 บาท
ค่าจัดซือโครงหลังคารถบรรทุก  จํานวน  1  ชุด  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
โครงหลังคารถบรรทุก  ขนาดกระบะยาวไม่ตํากว่า 4.00  เมตร  โครง
หลังคามีความสูงจากพืนกระบะถึงจุดสูงสุดของโครงหลังคา (ภายใน) ไม่
น้อยกว่า 180 เซนติเมตร  กรุภายในด้วยหนัง PVC   ด้านท้ายมีประตู
เปิด-ปิด  มีบันไดท้ายขึน-ลง  ภายในโครงหลังคาด้านบนมีราวจับ  ตัง
ราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  153  ข้อ  5
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  1
  เครือง  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน  1  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า  ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก  (Graphics  Processing  Unit)  ไม่น้อยกว่า  6  แกน  หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ  Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  3  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า  2.0 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x768pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  12  นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  153  ข้อ  5  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอดอยสะเก็ด  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  159
  ข้อ  9  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
(1)  สนับสนุนงบประมาณทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ดตาม
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560  จํานวน 10,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  154  ข้อ  1
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล)

(2)  สนับสนุนงบประมาณทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  ตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานประเพณีท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ 2560  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  24
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์
ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 56,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลป่าป้อง
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนา รวมทังการประชุมคณะกรรมการจัด
ทําแผนในระดับต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษ  และ
เครืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  เข้าเล่มหนังสือ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  ปรากฏตามแผน
พัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  159  ข้อ  9  และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  5  การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลป่าป้อง

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าป้อง  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์  เครืองเขียน  ค่ากระดาษ  และเครืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  155  ข้อ  7  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  5
  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าป้องและคณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าป้อง

จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่า
ป้อง  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษ  ค่าเครืองเขียนแบบ
พิมพ์  ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
จัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  155  ข้อ  5 , 6
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบรายจ่ายอืน รวม 36,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 36,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขององค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง
เพือเป็นผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยประเมินผล , ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล  และค่าจ่ายอืนตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  158  ข้อ  4
   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,705,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,396,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,396,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 945,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง และการปรับเพิม
ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559
 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 172,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง  ประกอบ
ด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา  และการปรับเพิม
ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  (กองคลัง)

-72-



งบดําเนินงาน รวม 309,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงาน
จ้างทัวไป ทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557
 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558  (กองคลัง) 

(2)  ค่าตอบแทนบุคคลซึงปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  ค่าตอบแทนข้าราชการทียืมตัวมาปฏิบัติราชการโดย
ไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม เป็นต้น  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือที มท 0808.4
/ว1502 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ซึงมี
สิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซือบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2 ) พ.ศ.2551 (กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549  ,  หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559
  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน งานจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด  ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้างและค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ  (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสัง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการ  เพือประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  โดยจ่ายเป็นเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
 (กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีสามารถเบิกจ่ายได้  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2558  (กองคลัง)
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โครงการบริหารจัดเก็บรายได้ จํานวน  20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้  เป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เช่น  การพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลป่าป้อง  และการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  รวมทังจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุสิงพิมพ์  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่า
เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2550  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท0808.3/ว462 ลงวันที 29
 กุมภาพันธ์ 2551  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.3/ว67 ลง
วันที 9 มกราคม 2555  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  153
  ข้อ  10  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครืองใช้และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆเ ช่น  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี  คอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่
ในสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่  สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  เช่น  หนังสือ เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป  แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่
คงสภาพเดิม  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนือง  สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม  เช่น  หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ (7 วัน
อันตราย)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่  (7 วันอันตราย)  ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
การลดอุบัติเหตุทางถนน  การเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  การจัดกิจกรรม
ตัวอย่างอุบัติเหตุทางถนนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ทีเกียวข้อง  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.5/ว 1634 ลงวันที 22
 กันยายน 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า  148  ข้อ  4  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วัน
อันตราย)

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์  (7 วันอันตราย)  ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน  การเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  การจัด
กิจกรรมตัวอย่างอุบัติเหตุทางถนนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ทีเกียว
ข้อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.5/ว 1634 ลงวัน
ที 22 กันยายน 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  149  ข้อ  5  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 187,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจําปี จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจําปี  เพือพัฒนา อปพร.และบุคลากรของ
องค์กร  ในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าทีและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหรว่าง  ค่าเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2522
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ.2549  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ.2553  ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3795  ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2552 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง พ.ศ.2557  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า  148  ข้อ  3  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมัน
คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมความรู้ใน
การป้องกันภัยทางถนน  โดยดําเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ขององค์กรทีเกียวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทัง
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  เพือเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็นและเหมาะสม ฯลฯ  เป็นการตังงบประมาณเพือส่งเสริมการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว
 2826  ลงวันที 17 กันยายน  2553  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับ
ที 1  หน้า  9   ข้อ  1  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าอหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง พ.ศ.2557  ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4/ว1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0313.4
/ว3722  ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  149  ข้อ  9  และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การ
สร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน (สํานักปลัด
เทศบาล)
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โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัยและไฟป่า ทีเกิดขึนในพืนที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ทีเกียว
ข้อง  โดถือปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2550  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  หลัก
เกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที
ของอบจ.เทศบาล  และอบต.พ.ศ.2543  ,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545
  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558
  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.2/ว 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  9   ข้อ  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมปฐมพยาบาล ณ จุดเกิด
เหตุ วัตถุประสงค์โครงการเพืออบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาล ณ จุด
เกิดเหตุ   เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของ
องค์กรและสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตําบลป่า
ป้อง  รวมทังเพือร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทีเกียวข้องในการปฏิบัติการ
เพือให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที   ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็นและ
เหมาะสม ฯลฯ  เป็นการตังงบประมาณเพือส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว
 2826  ลงวันที 17 กันยายน  2553  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  150
  ข้อ  14  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น กระบอก
ตวง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครืองมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น สําสีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่าง ๆ สายยาง ถุง
มือ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
  เรืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกราย
จ่ายตามงบประมาณ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  154  ข้อ  14  (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่  สิงของ
ทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือ
เมือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติงาน สําหรับใช้ใน
กิจการของ อปพร.และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท
  0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรืองการปรับปรุงหลัก
เกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่ายตาม
งบประมาณ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562
)  หน้า  154  ข้อ  14   (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 52,000 บาท
ถังนําแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 2,000  ลิตร  จํานวน 4 ถัง ๆ
 ละ 13,000 บาท  รายละเอียดปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2558 ตังราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ โดยมีคุณสมบัติ  ดังนี
แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีจุนําได้ไม่น้อยกว่า
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) ราคาไม่รวมขาตัง และไม่รวมค่าติดตัง
โดยถือปฏิบัติตาม  หนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0719.1/ว 52 ลงวัน
ที 18 มีนาคม 2558 เรืองบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ,  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว1134  ลงวันที  9
  มิถุนายน  2558  เรืองการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่ายตามงบประมาณ ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  154  ข้อ  14  (สํานักปลัด
เทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,527,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,315,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,315,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,111,920 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  สังกัดกองการ
ศึกษาฯ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  643,200  บาท  และการปรับเพิม
ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปีโดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองการศึกษา)
  
(2)  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู ค.ศ.1  จํานวน  1
  อัตรา  และครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  อัตรา  จํานวนรวม  468,720
  บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด  ที  มท  0816.4/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน  42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559
 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของกองการ
ศึกษา  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จํานวน  156,120
  บาท  โดยจ่ายจากเทศบาลตําบลป่าป้อง  จํานวน  43,320  บาท  และ
จ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  112,800  บาท  คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
ทีสุด  ที  มท  0816.4/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ
 ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองการศึกษาฯ  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่และระเบียบอืนทีเกียว
ข้อง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 187,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี  ให้แก่
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ   และพนักงานจ้างทัวไป ที
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่
อาจทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือที มท 0808.4/ว1502 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถินพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2 ) พ.ศ
.2551  (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549  ,  หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559
  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม  50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้รับคําสัง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการเพือประโยชน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  โดยจ่ายเป็นเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ.2558  (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  ฝึกอบรม  สัมมนา  การประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557  (กองการ
ศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุเครืองใช้และ
ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี คอมพิวเตอร์  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ยานพาหนะ ฯลฯใ  ห้อยู่
ในสภาพทีใช้งานได้ตามปกติ  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน  แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 กล้อง
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลสําหรับงานสํานัก
งาน  ความละเอียดภาพไม่ตํากว่า 24.1 ล้านพิกเซล  สามารถถ่ายภาพนิง
และภาพเคลือนไหว  ตังราคาตามราคาท้องตลาด  เนืองจากไม่ได้กําหนด
อยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาทีสืบได้ตามท้อง
ตลาด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  และ  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  153  ข้อ  5  (กองการ
ศึกษา)  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,957,130 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,117,130 บาท
ค่าใช้สอย รวม 605,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในตําบลป่า
ป้อง  ประจําปี  2560  เพือสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลป่าป้อง  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) หน้า  141
  ข้อ  8  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 535,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าไม้แดง  โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  จํานวน  382,200  บาท  เป็นค่าอาหารกลางวัน  สือการเรียนการ
สอน  วัสดุการศึกษา  และพัฒนาบุคลากร  และจากงบประมาณเทศบาล
ตําบลป่าป้อง  จํานวน  153,300  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินงานและค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0816.4/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  รายการ
เงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560
-2562) หน้า  141  ข้อ  7  (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 511,630 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 511,630 บาท

(1) ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง (7.37 บาท x 8
 คน x 260 วัน) จํานวน 109,230  บาท 
(2) ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านป่าป้อง (7.37 บาท x 47  คน x 260
 วัน) จํานวน  90,060   บาท
(3) ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง (7.37 บาท x 163
 คน x 260 วัน) จํานวน  312,340  บาท
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4
/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) หน้า  140  ข้อ  5
  (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 840,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าไม้แดงตามโครงการอาหารกลางวัน  (20
 บาท x 163 คน x 200 วัน) จํานวน  652,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ตามโครงการ
อาหารกลางวัน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว1507  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  140  ข้อ  3
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 2
  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม   (กองการศึกษาฯ)

(2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าป้องตามโครงการอาหารกลางวัน (20
 บาท x 47 คน x 200 วัน)  จํานวน  188,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าป้องตามโครงการอาหาร
กลางวัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559
  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  140  ข้อ  1
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม   (กองการศึกษาฯ)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือพัฒนาอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพือพัฒนา
อาชีพ  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสนับสนุนการขับเคลือนการ
เรียนรู้ของชุมชน  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การทักษะด้านอาชีพตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  142  ข้อ  14  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลด
ความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลป่าป้อง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลป่าป้อง วัตถุประสงค์เพือขับเคลือนกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในตําบลรวมทังสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่าป้อง  ตามความต้อง
การของกลุ่มเป้าหมาย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  140  ข้อ  6  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลด
ความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ดอยสะเก็ด  เพือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทีเกียวกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบลป่าป้อง  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  142
  ข้อ  17  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และ
คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทาง
สังคม  (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 3Rs ลดขยะใน
ชุมชน  ได้แก่  ลดการใช้ (Reduce)  ใช้ซํา (Reuse)  รีไซเคิล
 (Recycle)  วัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้ประชาชนด้านการลด  คัด
แยก  และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่    โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอืนตามความ
จําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1  หน้า  7
  ข้อ  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการขยะสร้างบุญ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขยะสร้างบุญ วัตถุประสงค์เพือลด
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตําบลป่าป้อง  โดยวิธีการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ  รวมทังปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนเห็นถึงความถึงสําคัญใน
การคัดแยกขยะ  โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อืนตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  7  ข้อ  1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที  3   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธี
การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  การพ่น
นํายากําจัดโรคระบาด  โดยจ่ายเป็นค่านํายา  ค่าจ้างเหมาบริการพ่น  ค่า
นํามันสําหรับเครืองพ่น  ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารว่าง  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  8  ข้อ  1  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)  
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โครงการตําบลป่าป้องปลอดภัย ห่างไกล โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตําบลป่าป้องปลอดภัย ห่างไกล
โรคพิษสุนัขบ้า  ในกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์  วัคซีน  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้
จ่ายอืนตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  143  ข้อ  6
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่เสียงเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จัก
เลียง ไม่เสียงเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือรณรงค์ให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ  รู้จริง  เข้าใจเกียวกับโรคเอดส์  โดยจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่าย
อืนตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  146  ข้อ  7
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)  
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โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตําบลป่าป้องร่วมใจป้องกันไข้
เลือดออก  ในกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้และกิจกรรมควบคุมไข้
เลือดออก  โดยจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
จัดสถานที  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่านํายา  ค่านํามัน
สําหรับเครืองพ่น  ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม  ค่าอาหารว่าง  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  และค่าจ่ายอืนตามความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  143  ข้อ  4
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)  

โครงการอาหารปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาหารปลอดโรค  ผู้บริโภค
ปลอดภัย  วัตถุประสงค์เพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับอาหารทีถูก
สุขลักษณะ  ไม่ปนเปือนสารพิษ  เพือเสริมสร้างสุขภาพทีแข็งแรง  โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  ค่าเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อืนตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  8  ข้อ  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  โดยจ่ายเป็นค่าการ
ดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพืนทีเขตชุมชน/หมู่
บ้านๆ ละ 7,500 บาท รวม 60,000 บาท  เพือให้ประชาชนและอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมดําเนินการในกิจกรรม
ต่าง ๆ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  143  ข้อ  1
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิมเติมฉบับที 1  หน้า  9  ข้อ  1
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,973,100 บาท
งบบุคลากร รวม 902,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 860,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง จํานวน 2 อัตราและ
การปรับเพิมตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังใหม่พร้อมเงินปรับปรุงประจําปี
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลตําแหน่งประเภท
อํานวยการท้องถิน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 19 เมษายน 2559
 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 818,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ที
ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  ,   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลง
วันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียว
กับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
  (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการได้ ตามหนังสือที มท 0808.4
/ว1502 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550  (กองช่าง)   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน  78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้าน ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ซึงมี
สิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซือบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 2 ) พ.ศ.2551 (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  และผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541  ,   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ.2549  ,  หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559
  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร   (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างคนช่วยงานด้านเอกสาร  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่า
บริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูป
เล่มอืนใด  ค่าจ้างแรงงาน  หรือค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการ
อย่างหนึงอย่างใดและค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีสามารถเบิกจ่ายประเภทนี  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว145 2 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541  (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาฯ  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจํา  รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2558  (กองช่าง)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน  10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  (กอง
ช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 165,000 บาท
(1)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กองช่าง  เช่น  คอมพิวเตอร์  วัสดุอืน ๆ ฯลฯ  (กองช่าง)

(2)  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ถนน  ลําคลอง  เหมืองฝาย  รวมถึง
ไฟฟ้าสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบ  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทน  แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาด
เล็ก  เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถู
พืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พระพุทธรูปฯลฯ รวมทังวัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด นําหมึกปรินท์ ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ธง
ชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  (กองช่าง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า เครืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  และ  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของทีโดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือนํา
ไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ปูนขาว ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ   โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือ
กรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   (กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิงของที
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือ
นําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 วัสดุสินเปลือง ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่
คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ ได้แก่ สิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่น หน่วยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
 (Memory Chip) เช่นแรม เมาส์ (Mouse) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที  9  มิถุนายน 2558
  เรือง  การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ   (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 252,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน  เพือใช้ในการติดต่อ
สือสาร ในอํานาจหน้าทีของเทศบาล โดยการติดตังตู้สาขาโทรศัพท์  ตัง
ราคาตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ได้กําหนดอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จึงจัดหาตามราคาทีสืบได้ตามท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี
- ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สายนอกและ 24 สายใน
โดยถือปฏิบัติตาม  หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  และ  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)   เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  6  ข้อ  3 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม (กองช่าง)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม  212,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการจัดซือทีดินและขุดสระ บ่อบาดาล เพือการเกษตรและนําอุปโภค
บริโภค

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซือทีดินและขุดสระ  บ่อบาดาล  เพือการ
เกษตรและนําอุปโภคบริโภค  โดยสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความเป็นอยู่ทีดีของ
ประชาชน   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  6  ข้อ  4  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 162,400 บาท
เพือปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลป่าป้อง  ให้มีความ
ปลอดภัยและเพิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที  1
  หน้า  6  ข้อ  4  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม  (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,653,600 บาท
งบลงทุน รวม 2,653,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,653,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.สําเร็จรูป หมู่ 3 จํานวน 300,000 บาท
เพือก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. สําเร็จรูป  หมู่  3  หน้าบ้านนางสุภา
พร ถึง บ้านนางรสสุคนธ์  บ้านป่าป้อง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า  72.00
  เมตร   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาล
ตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  113  ข้อ  30   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล.หล่อกับที  ซอย  8  หมู่  2 จํานวน 205,800 บาท
เพือก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. หล่อกับที  ซอย  8  หมู่ที  2  บ้านป่าไม้
แดง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความยาว
รวมไม่น้อยกว่า  69.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  113  ข้อ  29   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยังยืน   (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างดาดลําเหมืองใส้ไก่พร้อมสะพานนําข้ามลําเหมืองสายหลัง
เทศบาล หมู่ 6

จํานวน  174,000 บาท

เพือก่อสร้างดาดลําเหมืองไส้ไก่พร้อมสะพานนําข้ามลําเหมืองสายหลัง
เทศบาล  หมู่  6  บ้านดวงดี  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  0.80  เมตร  ความลึกไม่น้อย
กว่า  0.40  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า  0.07  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า  243.00  เมตร  สะพานนําข้ามยาวไม่น้อยกว่า  6.00  เมตร   ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  119
  ข้อ  71   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าวัดป่าป้อง (หน้าบ้านแม่บัวใย) หมู่ 
4

จํานวน 60,800 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทางเข้าวัดป่าป้อง (หน้าบ้านแม่
บัวใย)  หมู่ที  4  บ้านป่าป้อง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า  4.00  เมตร  ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  27.00  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่า
ป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  115
  ข้อ  46   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทียงตรง  หมู่ 6 จํานวน 129,500 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทียงตรง  หมู่  6  บ้านดวงดี   ตําบลป่า
ป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  4.00  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  56.00  เมตร  ความหนาไม่
น้อยกว่า  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า  119  ข้อ  70   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมานพ  หมู่ 4 จํานวน 31,000 บาท
เพือก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมานพ  หมู่  4  บ้านป่าป้อง  ตําบลป่า
ป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  2.50  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า  0.15  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า  22.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า  116  ข้อ  48   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกําแพงกันดิน คสล.หล่อกับที  ซอย 9  หมู่ 
2

จํานวน  197,300 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. พร้อมกําแพงกันดิน คสล
. หล่อกับที  ซอย  9  หมู่ที  2  บ้านป่าไม้แดง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  49.00  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15
  เมตร  กําแพงกันดิน คสล.หล่อกับที ยาวรวม 32.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  111  ข้อ  16  และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมกําแพงกันดิน คสล.หล่อกับที ซอย 3  หมู่  
2

จํานวน 147,700 บาท

เพือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมกําแพงกันดิน คสล. หล่อกับ
ที  ซอย  3  หมู่ที  2  บ้านป่าไม้แดง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ถนน คสล. ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า  3.00
  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  30.00  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15
  เมตร  กําแพงกันดิน คสล.หล่อกับที ยาวรวม 31.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  111  ข้อ  18   และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน   (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอยบ้านนายสมทบ  หมู่ 4 จํานวน 225,700 บาท
เพือก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด  บริเวณซอยบ้านนาย
สมทบ ถึง บ้านนางศรีพลอย  หมู่ 4  บ้านป่าป้อง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  0.30
  เมตร  ความลึกเฉลียไม่น้อยกว่า  0.30  เมตร  ความหนาไม่น้อย
กว่า  0.125  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  92.00  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  115  ข้อ  47   และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยลุงหนอม หมู่ 1 จํานวน 300,000 บาท
เพือก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านลุงหนอม  หมู่ที  1
  บ้านป่าตึงน้อย  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด
ความกว้าง ไม่น้อยกว่า  0.30  เมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า  0.30
  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า  0.125  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า  123.00  เมตร  พร้อมฝาปิด  รายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของกองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  109  ข้อ  1  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยังยืน  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.บริเวณหน้าโบสถ์ หมู่ 5 จํานวน  200,000 บาท

เพือก่อสร้างรางระบายนํา คสล. บริเวณหน้าโบสถ์ หมู่ 5  บ้านป่าป้องใต้
ร้อง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า  0.30  เมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า  0.30  เมตร  ความหนา
ไม่น้อยกว่า  0.125  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  84.00  เมตร  พร้อม
ฝาปิด  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองช่าง  เทศบาลตําบล
ป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  117
  ข้อ  61   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมขยายถนน คสล. ซอย 3 หมู่ 7 จํานวน 400,000 บาท
เพือก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมขยายถนน คสล. ซอย 3  หมู่  7
  บ้านป่ายางงาม  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ราง
นําขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  0.30  เมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า  0.30
  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า  0.125  เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า  154.00  เมตร  พร้อมฝาปิด  ถนน คสล. ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า  0.35  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  154.00  เมตร  ความหนาไม่
น้อยกว่า  0.15  เมตร   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกอง
ช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า  121  ข้อ  87   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  คสล.  ซอย 14  หมู่  2 จํานวน 81,800 บาท
เพือปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  คสล. ซอย 14  หมู่ที  2  บ้าน
ป่าไม้แดง  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความ
กว้าง ไม่น้อยกว่า  3.00  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  56.00
  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05  เมตร  พืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  168.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
กองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560
-2562) หน้า  112  ข้อ  24   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ 8 จํานวน 200,000 บาท
เพือปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์  หมู่  8  บ้านทุ่ง
ยาว   ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดความกว้าง
ไม่น้อยกว่า  4.00  เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  103.00
  เมตร  ความหนาไม่น้อยกว่า  0.05  เมตร  พืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า  412.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
กองช่าง  เทศบาลตําบลป่าป้อง  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560
-2562) หน้า  123  ข้อ  98   และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยังยืน (กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินการตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลป่าป้อง  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการบริหารจัดการขยะ  การดําเนินการกําจัดขยะ
และสิงปฏิกุล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  เพือให้มีการกําจัดขยะสิงปฏิกูลอย่างถูก
ต้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  133
  ข้อ  8  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน   (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตําบลป่าป้อง จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินการตามโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลป่า
ป้อง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการบริหารจัดการขยะ  การดําเนินการ
จัดเก็บ  การคัดแยกขยะและสิงปฏิกุล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  เพือให้มีการ
กําจัดขยะสิงปฏิกูลอย่างถูกต้อง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  133  ข้อ  8  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาที
ยังยืน   (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือดําเนินการตามโครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน  โดยจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาค
เรียน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด มท0803/ว897 ลงวันที 6
 พฤษภาคม 2558  และ  หนงสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0406.4
/ว30 ลงวันที 3 เมษายน 2558 เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนัก
เรียน นักศึกษาทีช่วยปฏิบัติงานราชการ  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562) หน้า  142  ข้อ  15  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดย
จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งและค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1
  หน้า  9  ข้อ  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และ
คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทาง
สังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพือให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคม  เพือ
ให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน  ส่งเสริม  สนับ
สนุนการจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคม  แผนชุมชน  การพัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เพือนํา
ข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าตกแต่งและจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  159  ข้อ  6    (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้นโทษของสิงเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปลูกฝังเน้นโทษของสิง
เสพติดโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ารับรอง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตกแต่งและจัดสถาน
ที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  151  ข้อ  1  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมัน
คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์
วันสตรีสากล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตกแต่งและค่าจัด
สถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  144  ข้อ  17  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และ
คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทาง
สังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานซะป๊ะของดี
ดอยสะเก็ด  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตกแต่งและค่าจัดสถานที  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  22  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึก
อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด

จํานวน 65,000 บาท

เพือดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดในตําบลป่า
ป้อง  เพือเป็นค่าใช้ตามทีกรมเสริมการปกครองท้องถินได้จัดสรรงบ
ประมาณ(เงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์)  ในการบําบัด
ฟืนฟู  และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟู  ผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทีเข้ารับการอบรมในระบบสมัครใจ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสามปี (พ.ศ.2560-
2562)  หน้า  152  ข้อ  7  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  4  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และ
ความสงบสุขของประชาชน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ในการ
ขับเคลือนการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตกแต่งและค่าจัดสถานที  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความจํา
เป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียว
กับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  129  ข้อ  1  และสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  1  การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 65,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ดตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560  จํานวน 40,000 บาท เพือป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  151  ข้อ  2
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ยุทธศาสตร์ที  4
  การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)  

(2)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ดตามโครงการซะป๊ะของดี
ดอยสะเก็ด  ประจําปี  2560  จํานวน  25,000   บาท
เพือสนับสนุนการจัดงานตามโครงการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  และ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  22
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ยุทธศาสตร์ที  1
  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)  
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน  20,000 บาท
(1)  เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  147  ข้อ  12
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)  

(2)  เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตําบลป่าป้องตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  142
  ข้อ  16  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และ
คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทาง
สังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิน "ดอยสะเก็ดเกมส์" จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้อง
ถิน "ดอยสะเก็ดเกมส์"  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547
 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  141  ข้อ  9  (กองการศึกษาฯ)  
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลป่าป้อง ประจําปี 2560 จํานวน  100,000 บาท

เพือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ตําบลป่าป้องประจําปี 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที 3 สิงหาคม 2547
 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722
  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้
จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  151  ข้อ  4  (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ตามโครงการสนับสนับนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของประชาชนตําบลป่าป้อง  รวมทังเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทังในตําบลป่าป้องและนอกเขต
พืนที  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  141  ข้อ  10  (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 396,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมประเพณียีเป็ง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณียีเป็งของ
เทศบาลตําบลป่าป้อง  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  139  ข้อ  27
  (กองการศึกษาฯ)  
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โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพืนเมืองให้กับเยาวชนตําบลป่าป้อง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมนาฏศิลป์ไทยและพืน
เมืองให้กับเยาวชนตําบลป่าป้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1  หน้า  8  ข้อ  1  และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียน
แปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  27  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลด
ความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  

โครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสัปดาห์วันวิสาข
บูชา  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวัน
ที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  26  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลด
ความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน  โดยถือ
ปฏิบัติตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  135  ข้อ  8
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานวิถี
วัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  160  ข้อ  5 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลด
ความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสืบสานวันผู้สูงอายุและประเพณีปีใหม่เมือง จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง
และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  139  ข้อ  25  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลด
ความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 191,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 191,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 5,000 บาท
ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครังที 41 ประจําปี 2560
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ะเบียบก
ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  138  ข้อ  20
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)  

(2)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 25,000 บาท
ตามโครงการสนับสนุนจัดทํารถบุปผาชาติในงานไม้ดอกไม้
ประดับ ประจําปีงบประมาณ 2560   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  138  ข้อ  19
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 161,000 บาท
(1)  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 32,000 บาท
เพือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนตําบลป่า
ป้องและอําเภอดอยสะเก็ด  ประจําปีงบประมาณ  2560  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  134
  ข้อ  1  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และ
คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทาง
สังคม  (กองการศึกษาฯ)  

(2)  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลป่าป้องจํานวน 129,000 บาท
เพือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนตําบลป่า
ป้อง  ประจําปีงบประมาณ  2560  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  และ  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  135  ข้อ  4
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  และคุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลียนแปลง  และลดความเหลือมลําทางสังคม  (กองการศึกษาฯ)  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนพอเพียงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการตังงบประมาณเพือส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับ
ชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม จัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ ค่าตกแต่งและจัด
สถานที ค่าอาหารค่าอาหารว่างค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความ
จําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  ,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที  24
  สิงหาคม  2553  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  127  ข้อ  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมเพือแก้ไขปัญหาโรคระบาดและกําจัดหอยเชอร์รีในนาข้าว จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดและกําจัดหอยเชอร์รีในนาข้าว  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการ
เกษตร  วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542
  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  129  ข้อ  3  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ  เป็นการตังงบประมาณเพือดําเนินการหรือสนับ
สนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ และ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม  จัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานในโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ ค่าตกแต่งและจัด
สถานที  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่าง   ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  132  ข้อ  5  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาที
ยังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียประชุม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
วัสดุ  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าตกแต่งและจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท
  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  130  ข้อ  5
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็น
ฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิ รักพืนทีสีเขียว จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทย รวมใจ
ภักดิ รักษ์ พืนทีสีเขียว เพือจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบัน
ของชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4
/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  และ   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128
 ลงวันที 31 กรกฏาคม 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า  132  ข้อ  6  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  ตามทีรับการจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์
สําหรับสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุการ
เกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตาม
ความจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10
  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  131  ข้อ  2  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาที
ยังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟืนฟู ป่าต้นนํา ตําบลป่าป้อง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟืนฟู  ป่าต้นนํา
ตําบลป่าป้อง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
การเกษตร ค่าวัสดุซ่อมแซมฝายกันนํา ค่าตกแต่งและจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2542  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที  มท  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า  131  ข้อ  3  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เป็นการส่ง
เสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟืนฟูสิงแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ  แหล่งท่องเทียวและปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าตอบ
แทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท
  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  131  ข้อ  1
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็น
ฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรักนํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  เพือ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากร
พระราชดําริ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า  รวมทังสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  ,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท  0313.4
/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  และ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0801.2/ว1060  ลงวันที  31  พฤษภาคม  2559  ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิมเติมฉบับที 1  หน้า  7  ข้อ  1  และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็นฐาน
การพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเลียงไส้เดือนเพือกําจัดขยะเปียกและเศษวัชพืช จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลียงไส้เดือนเพือกําจัดขยะเปียก
และวัชพืช เพือจัดกิจกรรม  ส่งเสริม  สนับสนุนประชาชนในการลด
ปริมาณขยะในชุมชน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวันที  15
  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท
  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  133
  ข้อ  14  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและ
สิงแวดล้อมเพือเป็นฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ  เป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  อนุกรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
ตามโครงการ ค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
วัสดุการเกษตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542  ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  และ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท
  0313.4/ว3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรืองซักซ้อมความเข้า
ใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  132  ข้อ  5
  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์
ที  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิงแวดล้อมเพือเป็น
ฐานการพัฒนาทียังยืน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,117,810 บาท
งบกลาง รวม 9,117,810 บาท
งบกลาง รวม 9,117,810 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 71,637 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้าง  ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพือสมทบเงิน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  จํานวน  65,997 บาท  และจ่ายจากเงินจัด
สรรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินทีจัดสรรให้ในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ในอัตราร้อยละ  5  จํานวน  5,640  บาท  สําหรับผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามพระราชบัญญัติ  โดยปฏิบัติ
ตาม
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ทีมท  0809.5
/ว9  ลงวันที  22  มกราคม  2557  เรืองการจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0809.5/ว81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557  เรือง  ประกาศ  ก.จ.  ก
.ท.  และ  ก.อบต.  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับ
ที 3)  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท  0808.2/ว4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.4
/ว1507  ลงวันที  3  สิงหาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  143  ข้อ  3
   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,956,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  โดยถือปฏิบัติตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0891.3/ว118  ลงวัน
ที  15  มกราคม  พ.ศ.2556  เรืองซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0891.3/ว2429
 ลงวันที 6 ธันวาคม 2554 เรือง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.2555
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว1502  ลงวันที  2  สิงหาคม  2559  เรือง  การซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  145  ข้อ  1
  (สํานักปลัดเทศบาล)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพผู้พิการ  โดยถือปฏิบัติตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว1502  ลงวันที  2  สิงหาคม  2559  เรือง  การซักซ้อมแนวทางการตัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  และรายการเงินอุด
หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  145  ข้อ  2
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
เพือดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการสนับสนุนสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลียงตัวเองได้  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร โดยผู้ป่วย
เอดส์มีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพ  คนละ 500 บาทต่อเดือน  ครบทัง 12
 เดือน  โดยถือปฏิบัติ
1) ภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  ข้อ  16  และ  ข้อ  17
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1381 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2558
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว1468  แนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในส่วนของเงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  145  ข้อ  3
   (สํานักปลัดเทศบาล)
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สํารองจ่าย จํานวน 273,073 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
 (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว  โรคระบาดในมนุษย์ โรค
ระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํา การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอืน ๆ
 อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิด
อุบัติเหตุ หรือเหตุอืนใด ซึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ฯลฯ)  หรือกรณีทีมี
ความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้หรือเพือป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี ฯลฯ   ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลากและนําล้นตลิง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
  มิถุนายน 2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2
/ว843 ลงวันที 24 เมษายน 2559 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
9) หนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว  4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  156  ข้อ  16
  (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 236,700 บาท
(1) เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพระดับตําบลจํานวน 90,000
บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือ
พืนที  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามประกาศและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  ในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
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2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
.2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1201 ลงวัน
ที 30 มิถุนายน 2553 เรืองสอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรืองการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  144  ข้อ  10
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที 2
 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  (สํานักปลัดเทศบาล)

(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลป่า
ป้อง  จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลักประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรืองแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  128   ข้อ  3
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที
ดี  (สํานักปลัดเทศบาล)

(3) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท
. จํานวน   26,700   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคมพ.ศ.2555 และตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 16  ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ  ดังนี
1) หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที 100/2545 ลงวัน
ที 22 กุมภาพันธ์ 2545 โดยตังจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง
ในปีทีผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท  0808.2/ว4072 ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  154  ข้อ   2
  (สํานักปลัดเทศบาล)

(4) ชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบทีกําหนด
ของ กสท.  จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินชําระหนีกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามระเบียบและ
หนังสือสังการ  ดังนี
1)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  เพิมเติม (ฉบับที  13)  พ.ศ
.2552  มาตรา  66  (6)  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  พ.ศ
.2552
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0808.4/ว196  ลง
วันที 27 มกราคม 2553 เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  พ.ศ.2552
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  154  ข้อ   2
  (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 326,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
.2500  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2546  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการราย
รับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินทีมีผู้อุทิศให้  และเงินอุดหนุน  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและ
หนังสือสังการ  ดังนี
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2546
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที 30
 พฤษภาคม 2557
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
6)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  152  ข้อ  1
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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