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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตาบลหนองหาร
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้ งสิ้ น 30,000,000 บาท จ่ายจากรายได้ จั ด เก็ บ เอง หมวดภาษี จั ด สรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/ รองนายก

รวม 8,283,941
รวม 5,947,681
รวม 2,624,640
จานวน 695,520

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
- นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 15,180 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/ รองนายก

จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
- นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 3,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก

จานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
- นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
- รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 3,000 บาท
เงินตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี

จานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ ดังนี้
- เลขานุการนายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
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จานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ ดังนี้
- ประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท
- รองประธานสภาเทศบาล จานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองหาร จานวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,323,041 บาท
จานวน 1,936,920 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน เดื อ นพร้ อ มเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดื อ นประจ าปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน 5 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน 138,000 บาท

เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ มการครองชี พ ชั่ ว คราว เงิ น ค่ า ป รั บ วุ ฒิ
เงิน เพิ่ ม ต่ าง ๆ หรื อ เงิ น เพิ่ ม อื่ น ๆ ที่ จ่ า ยควบกั บ เงิน เดื อ น ให้ แ ก่
พนักงานเทศบาล จานวน 2 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน 144,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ป ระจ าต าแห น่ งขอ งผู้ บ ริ ห าร ต าแห น่ ง
ปลั ด เทศบาล, หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เทศบาล และ หั ว หน้ า ฝ่ า ย
อานวยการ จานวน 3 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน 185,280 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งพ ร้ อ มเงิ น ปรั บ ป รุ ง เงิ น ค่ า จ้ า งประจ าปี
ของลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ ให้ แ ก่ พ นั ก งานจ้ า ง
ตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาล
จานวน 5 อัตรา

จานวน 840,241 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
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จานวน 78,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม ต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

รวม 2,045,960 บาท
รวม 364,900 บาท
จานวน 153,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับ
พนั ก งานเทศบาล พนั กงานจ้ าง และลู ก จ้างประจา เป็น เงิน จานวน 100,000 บาท
ซึ่งมีสิทธิรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี แก่พนั กงานส่ วนท้องถิ่น ให้ เป็ น รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561--2564) ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริ ห ารจั ด การบ้ านเมื อ งที่ ดี แนวทางที่ 7.3 จั ด หาปั จ จั ย และสนั บ สนุ น ในการ
บริหารงานขององค์กร ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 7 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื องที่ ดี และ
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ ความโปร่ ง ใส เป็ น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง สาหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ
เลื อ กตั้ ง ก าหนด (กรณี ครบวาระ ยุ บ สภา กรณี แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง และ กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ) จานวน 53,200 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ ว 3992 ลว.2 ตุลาคม
พ.ศ.2556 และหนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลว 17
มกราคม พ.ศ.2556 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้าที่ 180 ลาดับที่ 6 สอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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ค่าเบี้ยประชุม
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จานวน 18,500 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของสมาชิ ก สภาเทศบาล ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการสามั ญ และคณะกรรมการวิส ามั ญ และ ที่ ส ามารถเบิ ก จ่ ายได้
ตามระเบียบ ฯ ประเภทรายจ่ายนี้
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน 10,000 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าตอบแทนในการปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการ ให้ แก่พ นั ก งาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทา
ในเวลาราชการได้ และที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ประเภทรายจ่ายนี้
ค่าเช่าบ้าน

จานวน 132,000 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า เช่ า บ้ านของพนั ก งานเทศบาล ซึ่ ง มี สิ ท ธิ เบิ ก ค่ าเช่ าบ้ านได้
ตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน 51,200 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รของพนั ก งานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ ฯ
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดย
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนั งสือ, ค่าจ้ างเหมาสู บน้า,ค่าจ้างแบกหามสั มภาระ, ค่าออกของ,
ค่าบริการกาจัดปลวก, ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์, ค่าจ้าง
เหมาตั ก สิ่ ง ปฎิ กู ล , ค่ า ซั ก ฟอก, ค่ า ระวางบรรทุ ก , ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น (ยกเว้ น
ค่าเช่ าบ้ าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ รวมถึงงานที่ อปท.ซื้อ บริการจาก
ผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย, งานทาความสะอาด, งานดูแล
ต้นไม้, สนามหญ้า และสวนหย่อม, งานพาหนะ, งานศึกษาวิจัย, งานติดตาม และ
ประเมิ น ผล, งานจั ด ท าค าแปล, งานผลิ ต และพิ ม พ์ เอกสาร, งานผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

685,000 บาท
230,000 บาท
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(ต่อ), งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ, งานบันทึก
ข้อมูล, งานสารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อมบารุงยานพาหนะ
, งานพั ฒ นาบุ คลากร, งานตรวจสอบ และรับ รองมาตรฐาน และงานเทคนิ ค
ต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชานาญมากกว่าเป็นต้น โดยแนวทางถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
-ค่าจ้างเหมาบริการจัดทา/เช่าพื้นที่/จดทะเบียนเว็บไซต์ โดยแนวทางถือปฏิบัติ
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.2/10106
ลว 19 กันยายน พ.ศ.2548
- ค่าเบี้ย ประกัน โดยแนวทางถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2633 ลว 14 สิงหาคม พ.ศ.2552
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ติดตั้งประปา, ค่าติดตั้งโทรศัพท์, ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอื่นใด ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีใด ๆ
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
ทั้งนี้ ค่าใช้สอยในรายการดังกล่าวข้างต้น ให้สามารถจ่ายได้ ตามระเบียบ ฯ
ที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติม
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ

จานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
- เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า รั บ ร อ ง ใน ก า ร ต้ อ น รั บ บุ ค ค ล ห รื อ ค ณ ะ บุ ค ค ล
จานวน 30,000 บาท ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรอง
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนะดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
-เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าเลี้ ย งรั บ รองในการประชุมสภาท้องถิ่น จานวน 25,000 บาท
ได้ แ ก่ ค่ า เลี้ ย งรั บ รองในการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุ ก รรมการ ที่ได้รั บ แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบี ยบ ฯ หรือการ
ประชุ มระหว่าง อปท. กับ อปท. หรื อ อปท.กับ รัฐ วิส าหกิจ หรือเอกชน เช่ น
ค่าอาหาร ค่ าเครื่ องดื่มต่ าง ๆ และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็น ต้องจ่าย รวมถึ ง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง
โดยแนวทางถือปฏิ บั ติตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 2381 ลว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2548
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

หน้า: 6

จานวน 342,900 บาท
จานวน 5,000 บาท

เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการคั ด เลื อ กพนั กงาน และลู ก จ้ างขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ที่ ดารงตาแหน่ งที่สู งขึ้น มีวัตถุป ระสงค์คัดเลือกพนั กงาน และลู กจ้างของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่ด ารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้น มี วิธีก ารดาเนิ น งานโดยการ
จัดสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบ แข่งขัน การสอบ
คัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสรร
หา และการเลื อ กสรรลู ก จ้ า ง โดยมี ค่ า ใช้ จ่ าย เช่ น เบี้ ย ประชุ ม ค่ าพาหนะของ
คณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ ค่าสมนาคุณ และค่าใช้ จ่ายอื่นเกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่ าใช้จ่ายในการคัด เลื อ กพนั กงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม หน่วยงาน
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
รวมถึงค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
การอบรมประชุ ม สั ม มนาต่ าง ๆ ของคณะผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับคาสั่ง
ให้ ไปปฏิบั ติราชการ โดยจ่ ายเป็ น ค่าเบี้ ยเลี้ ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พั ก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิ น หรือค่าธรรมเนี ยมใด ๆ ที่ส ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ หน่วยงานรับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล

จานวน 170,000 บาท
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

หน้า: 7

จานวน 5,000 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าพวงมาลั ย ช่ อ ดอกไม้ กระเช้ าดอกไม้ และพวงมาลา พานประดั บ
พุ่มดอกไม้ เพื่อใช้ในงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีการศาสนา หรือกิจการของเทศบาล ทั้งนี้ได้
ประมาณการไว้ ตามความเหมาะสม และจาเป็ น ที่ ต้ องจ่ายจริง โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ ว 1284 ลว 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2530
หน่วยงานรับผิดชอบงานธุรการ สานักปลัดเทศบาล
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูน สถาบันสาคัญของชาติ

จานวน 50,000 บาท

เพื่อ เป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น โครงการเฉลิ ม พระเกียรติ ปกป้อง เทิ ดทูน สถาบั น
สาคัญของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออก และ
มีจิ ตส านึ กเทิดทูน ปกป้ องสถาบั น ส าคัญ ของชาติ มีวิธีดาเนินงาน ดังนี้ จัด กิจกรรม
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ปกป้ อ ง เทิ ด ทู น
สถาบั น ส าคั ญ ของชาติ , กิ จ กรรมจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส าหรั บ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
พระราชินี ฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถาบันที่สาคัญ ของชาติ, กิจกรรมจัดเตรียมงาน
ต้ อ นรั บ เสด็ จ ฯลฯ โดยจ่ ายเป็ น ค่ าสมุ ด ลงนาม กระดาษ เครื่อ งเขี ย น แบบพิ ม พ์
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ และ
สื่อต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ น้าดื่มสาหรับผู้ร่วมกิจกรรม ฯลฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็ น โดยแนวทางถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0310.4/ว 2128 ลว.31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั นกีฬา
และการส่ งนั กกีฬา เข้าร่ว มแข่งขัน กีฬ าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ งานการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ส านั ก ปลั ด เทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561--2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน
และสังคม หน้า 182 ลาดับที่ 11 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
คุณ ภาพชีวิ ต ยุ ท ธศาสตร์ จั งหวัด เชี ยงใหม่ ที่ 2 สร้างสั งคมแห่ งวัฒ นธรรม ความรู้
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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หน้า: 8

โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
จานวน 50,000 บาท
การปฏิบัติงานราชการเทศบาลตาบลหนองหาร
เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายด าเนิ น งานตามโครงการฝึ ก อบรม และศึ ก ษาดู งานนอกสถานที่
เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ง านราชการเทศบาลต าบลหนองหาร
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานราชการ มีวิธีการดาเนินงานโดยการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลักสูตรพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสภาท้องถิ่น
-หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน และประเมิ นความเสี่ยงภายใน
องค์กร ตามกฎหมายสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
-หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการมีส่วนร่วม และ
ความโปร่งใส และจั ด กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเป็น อปท. ที่ได้รับ
รางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในพิ ธี เ ปิ ด และปิ ด การฝึ ก อบรม ค่ า วั ส ดุ เครื่ อ งเขี ย น และอุ ป กรณ์
ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับ
ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรม ค่ าใช้จ่ ายในการติ ด ต่ อสื่ อ สาร ค่ าเช่ าอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ในการ
ฝึ ก อบรม ค่ า กระเป๋ า หรื อ สิ่ ง บรรจุ เอกสารส าหรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ค่ า ของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
ฝึ ก อบรม โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยค่ าใช้ จ่ ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานการเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564)
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 178 ลาดับที่
1 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การ
สร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

หน้า: 9

จานวน 15,000 บาท

เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น งานตามโครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มีวิธีการดาเนินงานโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรมสัมมนา ดังนี้
-หลักสูตรการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การใช้ และการตกแต่ งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้
เข้ ารั บ การฝึ กอบรม ค่ าใช้ จ่ ายในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ค่ าเช่ าอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ในการ
ฝึ ก อบรม ค่ ากระเป๋ า หรื อ สิ่ งบรรจุ เอกสารส าหรับ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรม ค่ าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่า ง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานการเจ้ าหน้ า ที่ ส านั ก ปลั ด เทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561--2564)
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 179 ลาดับ
ที่ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่
7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5
การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ ความโปร่ ง ใส เป็ น ประชาธิ ป ไตย และเป็ น ธรรมในการ
ให้บริการ

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย
ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

หน้า: 10

จานวน 15,000 บาท

เพื่ อ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ น งานตามโครงการฝึ ก อบรมสั ม มนา และฝึ ก ปฏิ บั ติ น อก
สถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณ ธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดี
ภายในองค์กร เทศบาลตาบลหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ ง ให้ ได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านราชการ
โดยอาศั ย พื้ น ฐานทางด้ า นวิ นั ย ข้ า ราชการ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเสริม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อัน ดีภายในองค์กร มีวิธีการดาเนินงานโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ในหลักสูตรการอบรมสัมมนา ดังนี้
-หลักสูตรเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่
-หลั ก สู ต รการเสริ ม สร้ างความสั ม พั น ธ์ภ ายในองค์ก ร และจั ดกิ จกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา, กิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ
-หลักสูตรฝึกปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ วัด หรือสานักปฏิบัติธรรม
โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ าใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การใช้ และการตกแต่ งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรั บ
ผู้เข้ารับ การฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการ
ฝึ ก อบรม ค่ ากระเป๋ า หรื อสิ่ งบรรจุ เอกสารส าหรับ ผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรม ค่ าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบ
งานการเจ้ าหน้ าที่ ส านั ก ปลั ดเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561--2564)
ส่วนที่ 4 หน้า 178 ลาดับที่ 2 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 7 ยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และ
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ ความโปร่ ง ใส เป็ น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น

หน้า: 11

จานวน 22,900 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหาร
ท้อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งก าหนด มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อจั ดการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง
และกรณี ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สั่ ง ให้ มี การเลื อ กตั้ ง ใหม่ โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม อบรมบุ ค ลากรการเลื อ กตั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลื อกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง/บัตร
ตัวอย่าง เงินตอบแทนสาหรับ บุ คคล ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลื อกตั้ง
ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายสาหรับ หน่วยเลือกตั้ง/ ที่นับคะแนน โดยถือปฏิบัติตาม หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลว.2 ตุลาคม พ.ศ.2556 และหนังสือ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0890.4/468 ลว 17 มกราคม พ.ศ.2556
หน่วยงานรับผิดชอบงานการเจ้าหน้ า ที่ สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 หน้า 180 ลาดับที่ 6 สอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกจากการให้บริการนอกสถานที่จากเทศบาล
มีวิธีการดาเนินงาน กิจกรรมการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คาปรึกษากฎหมาย,
บริ การจัด เก็บ ภาษีน อกสถานที่ , ให้ ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญ าตก่อ สร้าง และควบคุ ม
อาคาร, รับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การตกแต่งสถานที่
ค่าวัส ดุ เครื่ องเขีย น และอุป กรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ าพิ มพ์ เอกสาร และสิ่ งพิ ม พ์ ค่าป้ าย
รณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม
โดยถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หน่วยงานรับผิดชอบ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคน และสั ง คม หน้ า 181 ล าดั บ ที่ 10
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒนาการศึกษา
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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ค่าบารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน

หน้า: 12

จานวน 57,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรั บ อากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการบารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชารุดเสียหาย หรือ ถึงกาหนดระยะเวลาบารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม 292,060 บาท
จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้าดื่ม แผ่นพลาสติก หมึกพิมพ์ดีด น้ายา
ลบคาผิด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์
หนั งสื อ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แผงกั้น ห้ อง(Partition) ฯลฯ รวมถึ งวัส ดุ อุ ปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย
ประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ดอกลาโพง แผงวงจร
แผงบังคับทางไฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ สื่อสาร ฯลฯ สาหรับ
อาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ใน
กิจ การของเทศบาล รวมถึ งวัส ดุ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และวิท ยุ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ
ราชการ รวมถึ ง รายจ่ า ยที่ ต้ อ งช าระพร้ อ มกั บ ค่ า วั ส ดุ เช่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า ภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก น้ายา
ล้างจาน น้ายาล้างห้องน้ า น้ายาฆ่าเชื้อ ถังแก๊ส แก๊ส กระติกน้าร้อน ไมโครเวฟ ฯลฯ
สาหรับอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้
ในกิจการของเทศบาล รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับงานบ้านงานครัว ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ รวมถึ งรายจ่ า ยที่ ต้ อ งช าระพร้อ มกั บ ค่ า วัส ดุ เช่ น ค่ าขนส่ ง ค่ าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้

จานวน 25,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง

หน้า: 13

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น ไม้ ต่าง ๆ สี ปู น ซี เมนต์ อิฐ กระเบื้ อง สั งกะสี ทราย แผ่ นเหล็ ก เสาเหล็ ก
เหล็กเส้น ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ ท่อน้า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ สาหรับ ใช้ในการซ่อมแซมอาคารส านักงาน หรือสถานที่สิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ ที่ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล รวมถึงวัส ดุ
อุปกรณ์ สาหรับงานก่อสร้าง ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตาม
รายจ่ายประเภทนี้
วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
ประกอบ และอะไหล่ เช่ น ไขควง ประแจ แม่ แรง ล็ อคเกี ยร์ ล็ อ คคลั ต ซ์ แบตเตอรี่
ยางรถยนต์ น้ามัน เบรก น๊ อต และสกรู ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หั วเทียน ชุด
เกีย ร์ร ถยนต์ ฟิล์ มกรองแสง กระจกโค้งมน สั ญ ญาณไฟกระพริบ สั ญ ญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร แผงกั่น จราจร ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิง และหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามัน เบนซิน น้ ามัน ดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันก๊าด น้ามันเตา น้ามันจารบี
น้ามันหล่อลื่น ถ่าน ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุการเกษตร

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องดัก
แมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ใบมีด ปุ๋ย
ยาป้องกัน และกาจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พืช และสัตว์ พันธ์สัตว์ปีก และสัตว์
น้า น้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชา หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย
ประเภทนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

วัสดุโฆษณา และเผยแพร่

หน้า: 14

จานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุโฆษณา และเผยแพร่ ได้แก่ วัส ดุคงทน วัส ดุสิ้ น เปลื อง และวัส ดุ
ประกอบ และอะไหล่ เช่น ขาตั้งกล้ อง เลนส์ซูม กระเป๋ากล้องถ่ายรูป กระดาษเขียน
โปรสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง หรือ
ภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน 51,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disk, Digital Video Disk, Flash Drive)
เทปบั นทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่ น
หรื อ จานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กระดาษต่ อ เนื่ อ ง เครื่ อ งอ่ า น สายเคเบิ ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
แผงวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งกระจายสั ญ ญาณ แผงแป้ น อั ก ขระ หรื อ แป้ น พิ ม พ์
(Key Board) เมนบ อร์ ด (Main Board) เมมโมรี่ ชิ ป (Memory Chip) เช่ น RAM
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง
เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม 704,000 บาท
จานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับในอาคารสานักงาน และในที่สาธารณะซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่น
ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล สาหรับในอาคารสานักงาน และในที่สาธารณะซึ่ง
เป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานภายในสานักงานเทศบาล และโทรศัพท์ เคลื่อนที่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
กับการชาระค่าบริการ สาหรับใช้ในกิจการของเทศบาล ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

ค่าบริการไปรษณีย์

หน้า: 15

จานวน 30,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ไปรษณี ย์ ค่ า ธนาณั ติ ค่ า ดวงตราไปรษณี ย ากร ค่ า เช่ า ตู้ ไปรษณี ย์
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ในระบบบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์
(GFMIS) ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี้
ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม
จานวน 108,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าบริ ก ารสื่ อ สาร และโทรคมนาคม เช่น ค่ าโทรภาพ (โทรสาร) ค่ าเทเล็ ก ซ์
ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และ ค่าการสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล ทีวี ค่าเช่ า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เก้าอี้

รวม 170,300
รวม 170,300
จานวน 48,000
จานวน 9,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จานวน 3 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
เก้าอี้ ชนิดพนักพิงสูง จานวน 3 ตัว รายละเอียด ดังนี้
-มีพนักพิงสูง และที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก และไม้บุฟองน้าหุ้มหนังเทียม
-มีที่วางแขนสองข้าง
-สามารถโยก หมุนได้รอบตัว
-สีดา
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ โดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการสาหรับงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชารุด หน่วยงานรับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4
หน้า 205 ลาดับที่ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่
7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

บาท
บาท
บาท
บาท
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ครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ (แบบไร้สาย)

หน้า: 16

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ (แบบไร้สาย) จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องฐาน
(เครื่องแม่) 1 เครื่อง และเครื่องมือถือ (เครื่องลูก) 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
เป็นเครื่องโทรศัพท์ แบบชนิดไร้สาย ระบบดิจิตอล สัญญาณเท่ากับ หรือไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 นิ้ว
- ระยะทางใช้งานระหว่างเครื่องฐาน และเครื่องมือถือเท่ากับ หรือไม่น้อยกว่า 150 เมตร
-สามารถบันทึกชื่อ และเลขหมายเรียกเข้าได้เท่ากับ หรือไม่น้อยกว่า 50 หมายเลข
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ โดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการสาหรับงานธุรการ จานวน 1 ชุด เพื่อทดแทนเครื่องโทรศัพท์เดิมที่เสื่อมสภาพจากการ
ใช้งาน หน่วยงานรับผิดชอบงานธุรการ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 205 ลาดับที่ 2
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)

จานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
เป็นเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) จานวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสากรรมกาหนด
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที่ต่อแผ่น
3) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่า
รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 โดยเทศบาล
จาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการสาหรับงานธุรการ เพื่อทดแทน
เครื่ อ งโทรสารเดิ ม ที่ เสื่ อ มสภาพจากการใช้ ง าน หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ ส านั ก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 205 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น จั งหวัดเชีย งใหม่ ที่ 7 การบริห ารจัด การบ้านเมืองที่ ดี และยุท ธศาสตร์จังหวัด
เชีย งใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ
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ครุภัณฑ์ชุดรับแขก (โซฟาร์)

หน้า: 17

จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก (โซฟาร์) จานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
เป็นชุดรับแขก (โซฟาร์) จานวน 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้
-ที่นั่งขึ้นโครงไม้บุฟองน้าหุ้มหนังเทียม
-เป็นชุดรับแขก (โซฟาร์) 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ โดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อรับรองคณะตรวจเยี่ยม และนิเทศการ
ปฏิบั ติราชการส าหรับ คณะผู้ บ ริห ารเทศบาลตาบลหนองหาร (นายกเทศมนตรี) หน่วยงาน
รับ ผิดชอบงานธุรการ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการบริห ารจั ดการบ้านเมืองที่ดี หน้า206 ลาดับที่ 4 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ ดี และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพความโปร่ ง ใสเป็ น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จานวน 36,700 บาท
จานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจั ดซื้อคอมพิ วเตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค ส าหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มี ป ระมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 Core) จ านวน 1 หน่ ว ย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิก าพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB จานวน 1 หน่วย
(ต่อ)
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(ต่อ)
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 11 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจ าเป็ น ต้อ งจั ด หาเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพ ในการปฏิ บั ติงานราชการส าหรับ การ
ประมวลผลงานการเจ้ าหน้ าที่ หน่ ว ยงานรับผิ ด ชอบงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลั ดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้ านเมืองที่ดี หน้ า 207 ล าดับ ที่ 7 สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การ
สร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
จานวน 12,900 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ แบ บ ฉี ด ห มึ ก ติ ด ตั้ ง ห มึ ก พิ ม พ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว-ดา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 39 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานราชการงานการเจ้าหน้าที่,
งานนิติการ และงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 206
ลาดับ ที่ 5 สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความ
โปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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ครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้า

หน้า: 19

จานวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 58 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการปฏิ บั ติ งานราชการงานนิ ติ ก าร
หน่วยงานรับผิดชอบงานนิติการ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพั ฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 206 ลาดับที่ 5ลาดับที่ 3
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จั งหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภ าพความโปร่งใสเป็น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน 85,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชารุดเสียหายตามสภาพอายุการ
ใช้ งาน หรื อจ าเป็ น ต้ องบ ารุ งรั กษา เพื่ อมิ ให้ เกิด ความเสี ยหาย หรือ ทรุด โทรมกว่าเดิ ม เช่ น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องยนต์ เป็นต้น
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รวม 40,000 บาท
จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ทาการสารวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลหนองหาร หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริห ารจั ดการบ้ านเมื องที่ดี หน้ า 179ล าดั บ ที่ 4 สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชีย งใหม่ ที่ 7 การบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมใน
การให้บริการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า: 20

รวม
รวม
จานวน

80,000 บาท
80,000 บาท
20,000 บาท

- อุ ด หนุ น เทศบาลต าบล สั น นาเม็ ง อ าเภ อสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ตามโครงการจั ดหาวัส ดุ อุป กรณ์ ในสถานที่ กลางส าหรับเป็ นศูน ย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.2561
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2559 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2559 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
หน่วยงานรับผิดชอบสานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 186
ลาดับที่ 2 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การ
สร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทาง 5.1 พั ฒ นาความสามารถบุ ค ลากรมุ่ ง เน้ น จริ ย ธรรม ICT และการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ (1) การร่วมพัฒนามาตรฐานของระบบการให้บริการภาครัฐ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จานวน

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย จานวน 60,000 บาท ดังนี้
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม “การจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
แนวทางปฏิ บั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยเงิน อุดหนุนของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2559 และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2559 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
หน่วยงานรับผิดชอบสานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561--2564)
ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้านการบริห ารจั ดการบ้ านเมือ งที่ ดี หน้ า 187
ลาดับที่ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การ
สร้ างความมั่ น คงปลอดภั ย และความสงบสุ ขของประชาชน 4.1 มุ่ งบู รณาการ
หน่วยงานด้านความมั่น คง และส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อ
แก้ไขปัญหา (3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการ
ฟื้นฟูร่วมกัน

60,000 บาท
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หน้า: 21

งานวางแผนสถิติ และวิชาการ
รวม 337,000 บาท
งบบุคลากร
รวม 289,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 289,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 289,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน เดือนพร้อมเงิน ปรับ ปรุงเงินเดือนประจาปี ให้ แก่พนักงานเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 13,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 13,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รของพนั ก งานเทศบาล และลู ก จ้างประจ า
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ ฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองหาร
เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ ายดาเนิ น งานตามโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลหนองหาร มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ส่งเสริมการมีส่ วนร่วมให้ คณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถนาผลการประชุมไปใช้ในการดาเนินงาน และปฏิบัติการในพื้นที่ได้ มีวิธีการ
ดาเนิ น งานโดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ย วกั บ การใช้ และการตกแต่ งสถานที่ ฝึ ก อบรม ค่ าใช้ จ่ายในพิ ธีเปิ ด และปิ ดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขีย น และอุปกรณ์ ค่ าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ ค่าอาหารว่าง
และเครื่ อ งดื่ ม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ าอาหาร ค่ า เช่ าที่ พั ก ค่ า พาหนะ ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของ
เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2557 หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบ งานนโยบายและแผน ส านั ก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพั ฒ นาคน และสั งคม หน้ า 162 ล าดับ ที่ 4 สอดคล้ อ งยุท ธศาสตร์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพ
ชีวิต และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

รวม 35,000 บาท
รวม 35,000 บาท
จานวน 20,000 บาท
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หน้า: 22

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/ จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 15,000 บาท
และแผนชุมชน
เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานตามโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้
ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เกิดอิสระในการคิด และ
สามารถน าผลการฝึ ก อบรมไปใช้ ในการด าเนิ น งาน และปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ ได้ มี วิ ธีก าร
ดาเนินงานโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
-หลั กสู ตรทบทวนความรู้ในการจัดท าแผนพั ฒ นาท้องถิ่น และแผนชุมชน พร้อมจัด
กิจกรรมการปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่ง
บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารั บการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู งาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
หน่วยงานรับผิดชอบ งานนโยบาย และแผน สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม หน้า 161
ล าดับ ที่ 2 สอดคล้ อ งยุ ทธศาสตร์ ของ อปท.จังหวัด เชียงใหม่ ที่ 5 พัฒ นาการศึ กษา
สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

หน้า: 23

รวม 2,244,000 บาท
รวม 1,531,200 บาท
รวม 1,531,200 บาท
จานวน 884,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
จานวน 3 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห าร ต าแหน่ ง นั ก บริ ห ารงานคลั ง
(ผู้อานวยการกองคลัง) จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน 244,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา จานวน
1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน 324,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ าง ค่ าตอบแทนพิ เศษ ให้ แ ก่ พ นั ก งานจ้ างทั่ ว ไป ของเทศบาล
จานวน 3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 3 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม 644,200 บาท
รวม 82,200 บาท
จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล
พนั ก งานจ้ า ง และลู ก จ้ า งประจ า ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาใน
เวลาราชการได้ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี้
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ค่าเช่าบ้าน

หน้า: 24

จานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน 36,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงิน ช่วยเหลื อการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลู กจ้างประจา
ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 340,000 บาท
จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาสูบน้า,ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าออกของ, ค่าบริการ
กาจัดปลวก, ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าบริการล้างอัดฉี ดรถยนต์, ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล,
ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และ
เผยแพร่ ฯลฯ รวมถึงงานที่ อปท.ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย , งานทาความสะอาด, งานดูแลต้นไม้, สนามหญ้ า และสวนหย่อม,
งานพาหนะ, งานศึกษาวิจัย, งานติดตาม และประเมินผล, งานจัดทาคาแปล, งานผลิต
และพิมพ์เอกสาร, งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ , งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนา
ระบบข้อมูล สารสนเทศ, งานบั น ทึ กข้อมูล , งานส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้าง, งานซ่อมบารุงยานพาหนะ, งานพัฒนาบุคลากร, งานตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐาน และงานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชานาญมากกว่าเป็ นต้น โดยแนวทาง
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
ทั้ งนี้ ค่ าใช้ ส อยในรายการดั งกล่ าวข้ า งต้ น ให้ ส ามารถจ่ ายได้ ตามระเบี ย บ ฯ
ที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร

หน้า: 25

รวม 280,000 บาท
จานวน 60,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก ร และ นอก
ราชอาณาจักร รวมถึงค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับ
คาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริก ารจอดรถ ณ ท่ าอากาศยาน ค่าผ่ านทางด่ว นพิ เศษ ค่ าธรรมเนีย มในการใช้
สนามบิ น หรื อ ค่ าธรรมเนี ย มใด ๆ ที่ ส ามารถเบิ ก จ่ ายในประเภทรายจ่ายนี้ ๆ และ
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
จานวน 200,000 บาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าดาเนิน การตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภ าษี และทะเบียนทรัพย์สิ น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และจัดเก็บรายได้ท้องถิ่ น มีวิธีดาเนินงานโดยการจัดจ้าง
ดาเนินการจัดทา และปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองหารให้เป็นปัจจุบัน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างดาเนินการจัดทาแผน
ที่ ภ าษี ฯลฯ รวมถึงค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น การจัด ท าแผนที่ ภ าษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยแนวทางถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่
29 กุมภาพันธุ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555 หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒ นาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาล
ตาบลหนองหาร ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า181 ลาดับที่ 9 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจงหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบควบคุม
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โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาการให้บริการ
จานวน 10,000 บาท
จัดเก็บภาษี และสร้างความพึงพอใจในการชาระภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลา
การให้บริการจัดเก็บภาษี และสร้างความพึงพอใจในการชาระภาษี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนา และจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น มีวิธีการดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรมลดขั้นตอน และ
ขยายเวลาในการให้บริการรับชาระภาษีในสถานที่ และจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน
และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจั ดซื้อ วัส ดุ อุป กรณ์ กระดาษ เครื่องเขียน ค่าป้ายรณรงค์ และประชาสั มพั น ธ์
โครงการ ฯลฯ โดยแนวทางถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.3/10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒนา และจัดเก็บ
รายได้ กองคลังเทศบาลตาบลหนองหาร ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 180 ลาดับที่ 7 สอดคล้อง
ยุ ท ธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จงหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริห ารจัด การ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี แ ละยุ ท ธศาสตร์ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ า ง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
โครงการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจสาหรับผู้ชาระภาษีถูกต้องครบถ้วน
จานวน 10,000 บาท
ภายในกาหนดเวลา
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนิน การตามโครงการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการชาระภาษี ฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒ นา และจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น มีวีดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรม
ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งกฎหมาย ระเบี ย บ ฯลฯ แก่ ป ระชาชน และ
ผู้ประกอบการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองหาร ในหลักสูตรการ
ประเมิ น ภาษี อาทิ ภาษี ป้ า ย ภาษี โ รงเรื อ น และที่ ดิ น ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ อั ต ราภาษี
ระยะเวลาในการชาระภาษี ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุ ป กรณ์ ค่ า อาหารว่ า ง และเครื่ อ งดื่ ม ค่ าสมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า อาหาร ค่ าป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เทศบาลตาบลหนองหาร ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 180 ลาดับที่ 8 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเด็ น ยุ ท ธศ าสตร์ ที่ 5 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมการให้บริการ
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ค่าบารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน
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จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ
เก้ าอี้ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งปรับ อากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่ งเป็ น การบ ารุงรัก ษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชารุดเสี ยหาย หรือถึงกาหนดระยะเวลาบารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ รายจ่ายประเภทนี้
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม 190,000 บาท
จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้าดื่ม แผ่นพลาสติก หมึกพิมพ์ดี ด น้ายา
ลบคาผิด เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์
หนั งสื อ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แผงกั้ น ห้ อ ง(Partition) ฯลฯ รวมถึ งวัส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้สานักงาน ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย
ประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy
Disk, Removable Disk, Compact Disk, Digital Video Disk, Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น
หรื อ จานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล กระดาษต่ อ เนื่ อ ง เครื่ อ งอ่ าน สายเคเบิ ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
แผงวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งกระจายสั ญ ญาณ แผงแป้ น อั ก ขระ หรื อ แป้ น พิ ม พ์
(Key Board) เมนบอร์ ด (Main Board) เมมโมรี่ ชิ ป (Memory Chip) เช่ น RAM
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
และรายจ่ ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง
เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

หน้า: 28

รวม 32,000 บาท
จานวน 12,000 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าโทรศั พท์ พื้ น ฐานภายในส านั กงานเทศบาล และโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่
รวมถึ งค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ งบริ การดั งกล่ าว และค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ด ขึ้น จากการใช้
บริ ก าร เช่ น ค่ า เช่ า เครื่ อ ง ค่ า เช่ า หมายเลขโทรศั พ ท์ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาสาย รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ ายอื่ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การช าระค่ าบริก าร ส าหรับ ใช้ ในกิ จ การของเทศบาล
ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี้
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน 20,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ไปรษณี ย์ ค่ า ธนาณั ติ ค่ าดวงตราไปรษณี ย ากร ค่ า เช่ า ตู้ ไปรษณี ย์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร

รวม
รวม
จานวน
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร สาหรับงานแผนที่ภาษี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 470x620x1320 m.m.
จานวน 2 ตู้
-ตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 916x458x1930 m.m.
จานวน 1 ตู้
-ตู้เก็บเอกสารแผนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1118x814x510 m.m. พร้อมฐาน
จานวน 1 ตู้
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ โดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการสาหรับงานแผนที่ภาษี หน่วยงานรับผิดชอบ งานจัดเก็บ และพัฒนารายได้ กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้า 215 ลาดับ ที่ 19 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5
การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

68,600 บาท
68,600 บาท
27,900 บาท
24,900 บาท
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ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

หน้า: 29

จานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 โต๊ะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดมาตรฐานเท่ากับ หรือไม่น้อยกว่า 60x120x75 Cm.
-มีชั้นวางคีย์บอร์ด
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภั ณฑ์ จัดซื้อโดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการสาหรับ งานแผนที่ภาษี หน่วยงานรับผิดชอบงานจัดเก็บ และพัฒ นารายได้ กองคลัง
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้ า 214 ล าดับ ที่ 18 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การ
สร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

จานวน 40,700 บาท
จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
-หน่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) มี ห น่ ว ยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า
8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ
2) มีห น่ วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภ ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
3) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ งอยู่ บ นแผงวงจรหลั ก แบบ Onboard
Graphics ที่สามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีห น่ ว ยจั ดเก็บ ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือSolid
State Dive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 หน่วย ชนิด
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย(ต่อ)
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หน้า: 30

(ต่อ) -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 9 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานราชการสาหรับ งานแผนที่
ภาษี หน่ วยงานรับ ผิ ดชอบงานจัดเก็บ และพัฒ นารายได้ กองคลั งเทศบาลตาบลหนองหาร
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หน้ า 214 ล าดับ ที่ 17 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การ
สร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์

จานวน 7,900 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก (Inkjet Printer) ส าหรั บ กระดาษขนาด A 3
จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi (ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet))
-มีค วามเร็ ว ในการพิ ม พ์ ร่ างขาว-ดา ส าหรับ ขนาดกระดาษ A4 ไม่ น้ อ ยกว่า 30 หน้ าต่ อนาที
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สาหรับ ขนาดกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 40 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจาเป็น ต้องจัดหาเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพงานแผนที่ภ าษี หน่วยงานรับผิดชอบงาน
จัดเก็บ และพัฒนารายได้ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 214 ลาดับที่ 17 สอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ
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ครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้า

หน้า: 31

จานวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 58 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจาเป็น ต้องจัดหาเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพงานแผนที่ภ าษี หน่วยงานรับผิด ชอบงาน
จัดเก็บ และพัฒนารายได้ กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 214 ลาดับที่ 17 สอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการ
ให้บริการ
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หน้า: 32

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม
รวม
รวม

821,320 บาท
402,420 บาท
402,420 บาท

จานวน 359,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน 42,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา และพนักงาน จ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 257,900 บาท
รวม 93,500 บาท
จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาสูบ น้า,ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าออกของ, ค่าบริการ
กาจัดปลวก, ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์, ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฎิกูล,
ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และ
เผยแพร่ ฯลฯ รวมถึงงานที่ อปท.ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย, งานทาความสะอาด, งานดูแลต้นไม้, สนามหญ้า และสวนหย่อม, งาน
พาหนะ, งานศึกษาวิจัย, งานติดตาม และประเมินผล, งานจัดทาคาแปล, งานผลิต และ
พิมพ์เอกสาร, งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์, งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ, งานบันทึกข้อมูล, งานสารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้ าง,
งานซ่อมบารุงยานพาหนะ, งานพัฒนาบุคลากร, งานตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
และงานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชานาญมากกว่าเป็นต้น โดยแนวทางถือปฏิบัติ
ตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธัน วาคม
พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22
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จานวน 53,500 บาท
จานวน 20,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตามโครงการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
(ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจาปี พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินกิจกรรมตามอานาจหน้าที่
ในการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีวิธีการดาเนินการ
ในกิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และช่ ว ยบรรเทาสาธารณภั ย กรณี เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน
(ช่วง 7 วัน อัน ตราย เทศกาลปี ใหม่) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ วัส ดุ อุปกรณ์
ค่าป้ายรณรงค์ /ประชาสัมพันธ์ กาแฟ/น้าดื่ม ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนั ง สื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22
กันยายน พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว
668 ลว 27 มีน าคม พ.ศ.2560 หน่ วยงานรับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน หน้า 175 ลาดับที่ 5
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

จานวน 13,500 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตามโครงการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนน (ช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์) ประจาปี พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินกิจกรรมตามอานาจหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีวิธีการดาเนินการในกิจกรรม
เฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วง 7 วันอันตราย
เทศกาลสงกรานต์) โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ วัส ดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ /
ประชาสัมพันธ์ กาแฟ/น้าดื่ม ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว 22 กันยายน พ.ศ.2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลว 27 มีนาคม
พ.ศ.2560 หน่ วยงานรั บ ผิ ดชอบงานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย ส านั กปลั ด เทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน หน้า 176 ลาดับที่ 6 สอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน
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โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน และอพยพหนีไฟเทศบาลตาบลหนองหาร
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จานวน 10,000 บาท

(ส
ดเทศบำล)
เพืำนั่อจ่กาปลัยเป็
นค่าดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน และอพยพหนีไฟสาหรับบุคลากร

เทศบาลตาบลหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรเทศบาลตาบลหนองหาร มีความรู้ใน
การป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้น และมีทักษะในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีวิธี
ดาเนิ น งานโดยจั ดกิ จ กรรมฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ด้านการป้ องกัน สาธารณภั ย และกิจ กรรม
ฝึ กซ้ อมแผนป้ องกัน และระงับ อัค คีภั ย ในสถานที่ โดยจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่าย เช่น ค่ าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่ า ง ๆ ในการฝึ ก อบรม ค่ า กระเป๋ า หรื อ สิ่ ง บรรจุ เอกสารส าหรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้าย
ประชาสั ม พั น ธ์โครงการ ฯ และค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ จาเป็น ในการฝึ กอบรม โดยถือ ปฏิ บั ติ ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่ าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม และการเข้าฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสานัก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน หน้ า 174 ล าดั บ ที่ 3
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน และอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน และอพยพหนีไฟสาหรับ
บุคลากร และนั กเรียน ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากร และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร มีความรู้ในการป้องกันสา
ธารณภัยเบื้องต้น มีวิธีดาเนินงานโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันสาธารณ
ภัย และกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่ า ง ๆ ในการฝึ ก อบรม ค่ า กระเป๋ า หรื อ สิ่ ง บรรจุ เอกสารส าหรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (ต่อ)
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(ต่อ) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2557 หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส านั ก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน หน้ า 174 ล าดั บ ที่ 2
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
ป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม 164,400 บาท
จานวน 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้าดื่ม แผ่นพลาสติก หมึกพิมพ์ดีด น้ายาลบคาผิด เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร
ฯลฯ) แผงกั้น ห้ อง(Partition) ฯลฯ รวมถึงวัส ดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ
จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ดอกลาโพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ สื่อสาร ฯลฯ สาหรับอาคารสานักงาน หรือสถานที่
อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า และวิทยุ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง

จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุงานก่อสร้ าง ได้แก่ วัส ดุคงทน วัส ดุสิ้ นเปลื อง และวัส ดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น
ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ ท่อน้า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้าบาดาล
ฯลฯ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง

หน้า: 36

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามัน
เบรก น๊อต และสกรู ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน ชุดเกียร์รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง
กระจกโค้งมน สั ญ ญาณไฟกระพริบ สั ญ ญาณไฟฉุก เฉิน กรวยจราจร แผงกั่น จราจร ฯลฯ
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิง และหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันก๊าด น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามัน หล่อลื่น ถ่าน
ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน 20,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เครื่ อ งแต่ ง กาย ได้ แ ก่ วั ส ดุ ค งทน เช่ น เครื่ อ งแบบ เสื้ อ กางเกง ผ้ า
เครื่องหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ สาหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลอัน เป็ น ประโยชน์ โดยรวมของประชาชนอาทิ ชุด ป้องกันโรค ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตาม
รายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน 20,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ใช้ ในภารกิ จ ป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่ เช่น สายดับเพลิง
อุปกรณ์ดับเพลิง ไม้ตบดับเพลิง โบโดบรรทุกน้า ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า

หน้า: 37

รวม
รวม
รวม
จานวน

161,000 บาท
161,000 บาท
81,000 บาท
55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-เป็นเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า
-มีแผ่นบังคับโซ่ยาวเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 33 นิ้ว
-มีการรับประกันสินค้า
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ โดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการสาหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานรับผิดชอบงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภั ย ส านั กปลั ดเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 212 ลาดับที่ 14 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ ดี และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพความโปร่ ง ใสเป็ น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ขนาด 2 แรงม้า

จานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-เป็นเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
-มีแผ่นบังคับโซ่ยาวเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีการรับประกันสินค้า
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ โดยการสืบทราบตาม
ราคาท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจั ดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ราชการสาหรับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานรับผิดชอบงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภั ย ส านั กปลั ดเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 211 ลาดับที่ 13 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ ดี และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพความโปร่ ง ใสเป็ น
ประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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ค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์

หน้า: 38

จานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชารุดเสียหายตามสภาพอายุ
การใช้งาน หรือจาเป็นต้องบารุงรักษา เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม
เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องยนต์ เป็นต้น
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หน้า: 39

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 294,580 บาท
รวม 289,080 บาท
รวม 289,080 บาท
จานวน 289,080 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน เดื อนพร้ อมเงิน ปรับ ปรุงเงินเดื อนประจาปี ให้ แก่พ นั กงานเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร

รวม
รวม
จานวน
จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน มีมือจับ บิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 โดยเทศบาล
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านราชการส าหรั บ งาน การศึ ก ษา
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ งานการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม ส านั ก ปลั ด เทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี หน้า 207 ลาดับที่ 6 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 7 การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การสร้ า ง
ประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

5,500
5,500
5,500
5,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

หน้า: 40

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,649,848 บาท
707,160 บาท
707,160 บาท
227,160 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิน เดื อนพร้ อมเงิน ปรับ ปรุงเงินเดื อนประจาปี ให้ แก่พ นั กงานเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาล จานวน
3 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,274,688 บาท
รวม 674,800 บาท
จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอยู่ใน
ความรับ ผิ ดชอบของผู้ รับ จ้างจนแล้ วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
เสริมสร้างครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาสูบน้า,ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าออกของ, ค่าบริการกาจัด
ปลวก, ค่ า จ้ า งผู้ แ สดงแบบ ค่ าบริ ก ารล้ า งอั ด ฉี ด รถยนต์ , ค่ า จ้ า งเหมาตั ก สิ่ ง ปฎิ กู ล ,
ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุ ก, ค่าเช่าทรัพ ย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และ
เผยแพร่ ฯลฯ รวมถึงงานที่ อปท.ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความ
ปลอดภัย, งานทาความสะอาด, งานดูแลต้นไม้, สนามหญ้า และสวนหย่อม, งานพาหนะ,
งานศึกษาวิจั ย, งานติดตาม และประเมินผล, งานจัดทาคาแปล, งานผลิ ต และพิม พ์
เอกสาร, งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์, งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ, งานบันทึกข้อมูล, งานสารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง, งานซ่อม
บารุงยานพาหนะ, งานพัฒนาบุคลากร, งานตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน และงาน
เทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชานาญมากกว่าเป็นต้น โดยแนวทางถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน 574,800 บาท
โครงการ Day cam ค่ายการเรียนรู้หนูน้อยเบิกบาน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าดาเนิ น การตามโครงการ Day cam ค่ายการเรียนรู้ห นูน้อยเบิกบานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการ
พัฒ นาการเรีย นรู้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของสถานศึ กษาและเหมาะสมตามวัย วิธีการ
ด าเนิ น งาน โดยจั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รเตรี ย มความพร้ อ ม และเสริ ม ทั ก ษะ
ด้านการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ าย เช่น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิ ม พ์ ค่ า พิ ม พ์ เอ ก ส า ร ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ค่ า อ า ห า ร / อ า ห า ร ว่ า ง เค รื่ อ งดื่ ม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึ กอบรมของ
เจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2557 หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบงานการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
ส านั ก ปลั ด เทศบาลต าบลหนองหาร ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 143 ลาดับที่ 9 สอดคล้อง
ยุท ธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาด้าน
อนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม
โครงการกีฬาสีเด็กน้อยปฐมวัย

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าดาเนิ น การตามโครงการกีฬาสี เด็กน้ อยปฐมวัย ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2561 มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้ นั กเรีย นศูน ย์พั ฒ นาเด็ กเล็ กได้รับ ความรู้
ในการศึกษาด้านกีฬา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
และนั กเรียนกับ สถาบั น ครอบครัว มีวิธีดาเนินงาน จัดกิจกรรมแข่งขันกี ฬาสี สาหรับเด็กเล็ ก
ปฐมวัย เช่น การแข่งวิ่งเด็กเล็ก แข่งจับของใส่ตะกร้า แข่งเยียบลูกโป่ง แข่งเต้นประกอบเพลง
ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช่จ่าย เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้สาหรับการแข่งกีฬาในกิจกรรม น้าดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และรวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ที่ จ าเป็ น ถือปฏิ บั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิ กจ่ายค่าใช้ จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ .ศ.2559 หน่ วยงาน รั บ ผิ ด ชอบ งาน การศึ ก ษ า ศาสนา และวั ฒ น ธร รม
ส านั ก ปลั ด เทศบาลต าบลหนองหาร ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 141 ลาดับที่ 4 สอดคล้อง
ยุท ธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาด้าน
อนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม
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โครงการปลูกจิตสานึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จานวน 5,000 บาท
เพื่ อเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น โครงการ ปลู ก จิ ต ส านึ ก รั ก สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ตริ ย์ โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ เด็กนั กเรียนมีส่ วนร่ว มในการแสดงออก และ
มีจิตสานึกเทิดทูน ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ สร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ มีวิธี
ดาเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ ,จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชินี ฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสาคัญทางศาสนา
ของชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าสมุดลงนาม กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ค่าประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ และสื่อต่างๆ ค่าตกแต่ง
สถานที่ น้าดื่มสาหรับผู้ร่วมกิจกรรม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นโดยแนวทางถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬ า และการส่ งนั กกีฬ า เข้าร่ว มแข่งขันกีฬ าขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พ.ศ.2559
หน่วยงานรับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้ านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หน้า 143 ลาดับที่ 8 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
โครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย

จานวน 10,000 บาท

เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าด าเนิ น การตามโครงการเปิ ดเวที วิช าการส่ งเสริมประสบการณ์ เด็ กปฐมวัย
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 2561 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ เด็ ก นั ก เรี ย นของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลต าบลหนองหาร ได้ รั บ ประสบการณ์ เรี ย นรู้ ด้ า นสั ง คม
นอกเหนือจากหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา วิธีการดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรม
เปิดเวทีด้านวิชาการ ให้เด็กได้มีพื้นที่แสดงออกในพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน และสอดแทรกความรู้
เพื่อ ต้อนรับ การเข้าสู่ ก ารเป็ น สมาชิกประชาคมอาเซียน จากการเรียนรู้ทั้ งใน สถานศึ กษา
โดยจ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ าย เช่ น ค่ ากระดาษ เครื่อ งเขี ย น แบบพิ ม พ์ ค่ า พิ ม พ์ เอกสาร ค่ า วัส ดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยแนวทางถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หน้า 143 ลาดับที่ 7 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
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โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน
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จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สาร เสพติดใน
เด็กนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษา
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองหารได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ และอันตรายจากการ
ใช้สารเสพติด วิธีการดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตร เสริมสร้างภูมิคุมกัน
ชีวิต เรื่องโทษ และอันตรายจากสารเสพติด โดยจ่ ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงาน
รับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
หน้า 144 ลาดับที่ 10 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการพัฒ นาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียน(การทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและเหมาะสมกับวัย วิธีการ
ดาเนิน งาน โดยจัด การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ในการพัฒ นาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน
แบบพิ ม พ์ ค่ า พิ ม พ์ เอกสาร ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า อาหาร/ อาหารว่ า ง เครื่ อ งดื่ ม ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดย
ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒ นธรรม สานักปลั ดเทศบาลตาบลหนองหาร ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564)
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 141 ลาดับที่
3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

หน้า: 44

จานวน 10,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตามโครงการศู น ย์ เด็ ก เล็ ก ปลอดโรค ประจ าปี พ.ศ.2561
ตามแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี งบประมาณ 2561 มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ เด็ ก นั ก เรีย นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร มีสุขอนามัยที่ดี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษา มีวิธีดาเนินงาน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ และป้องกั นการเกิดโรคติดต่อในเด็ก
โดยการตรวจสุ ข อนามั ย นั ก เรี ย น ฯ เช่ น เหา, ตาแดง, โรคมื อ เท้ า ปาก และกิ จ กรรม
ทาความสะอาดสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาดอันเกิดเกี่ยวกับเด็ก โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัส ดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เจลล้างมือ ยาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยแนวทางถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1961 ลว 8 พฤษภาคม 2556 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม หน้ า 140 ล าดับ ที่ 2 สอดคล้ องยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ
และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
โครงการสายใยสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการสายใยสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว สาหรับเด็ก
ระหว่ า งผู้ ป กครอง และครู ผู้ ส อน ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2561 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา ให้เหมาะสม กับวัย
วิธีการดาเนินงาน โดยจัดการฝึกอบรมสร้างความรู้ร่วมระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้สอน
ในการพัฒ นาด้านการศึกษาร่วมระหว่างบ้าน และสถานศึกษา หลักสูตรการมีส่วนร่วมกับ
การพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข้าฝึ กอบรมของ
เจ้าหน้ าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
ส านั กปลั ด เทศบาลตาบล หนองหาร ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม หน้ า 142 ล าดั บ ที่ 6
สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

หน้า: 45

จานวน 489,800 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าด าเนิ น การโครงการสนั บ สนุ น ค่ าใช้ จ่ายการบริ ห ารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตาบลหนองหาร ตามแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหารได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวัยการเรียนรู้ มีวิธีดาเนินการ โดยการเบิกหักผลักส่งเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา เพื่อดาเนินกิจกรรมการบริห ารส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่นโดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าอาหารกลางวัน , ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าวัสดุสื่อการเรียนการ
สอน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว3301
ลว 14 มิถุนายน 2560 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานัก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 140 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม 599,888 บาท
จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้าดื่ม แผ่นพลาสติก หมึกพิมพ์ดีด น้ายาลบคาผิด เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร
ฯลฯ) แผงกั้นห้ อง(Partition) ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ

จานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ดอกลาโพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ สื่อสาร ฯลฯ สาหรับอาคารสานักงาน หรือสถานที่
อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า และวิทยุ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

วัสดุงานบ้านงานครัว

หน้า: 46

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลื อง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้ าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน
น้ ายาล้ างห้ องน้ า น้ ายาฆ่าเชื้อ ถังแก๊ส แก๊ส กระติกน้าร้อน ไมโครเวฟ ฯลฯ ส าหรับ อาคาร
สานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิ จการของเทศบาล
รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับงานบ้านงานครัว ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตาม
รายจ่ายประเภทนี้
ค่าอาหารเสริม (นม)

จานวน 459,888 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองหาร และเด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นหนองหาร โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า
145 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม
วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

จานวน 5,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ การแพทย์ ได้ แ ก่ วั ส ดุ ค งทน วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง และ
วั ส ดุ ป ระกอบ และอะไหล่ เช่ น อุ ป กรณ์ วั ด ไข้ ชุ ด เครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด หู ฟั ง (Stethoscope)
เปลห้ ามคนไข้ ถังเก็บ เชื่อเพลิ ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ
เลื อด สายยาง เวชภั ณ ฑ์ ส าลี ผ้ าพั น แผล เครื่องนึ่ ง ถุ งมือ เคมี ภั ณ ฑ์ ฯลฯ ส าหรับ อาคาร
สานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล
ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุการเกษตร

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่ น เคี ย ว สปริ ง เกอร์ (Sprinkler) จอบหมุ น จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่ อ งดั ก แมลง
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ใบมีด ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พืช และสัตว์ พันธ์สัตว์ปีก และสัตว์น้า น้าเชื้อพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชา หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
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วัสดุกีฬา

หน้า: 47

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัสดุ กีฬ า ได้แก่ วัส ดุคงทน เช่น ห่ วงยาง ลู กฟุตบอล ลู กปิงปอง ไม้ตีปิงปอง
แชร์บอล ตระกร้าหวายแชร์บ อล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม เสาตาข่ายกีฬา เช่น
เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่น แผ่น หรือจานบัน ทึกข้อมูล อุป กรณ์ บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disk, Digital Video Disk, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ผงหมึก ตลับ
หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน
สายเคเบิล และบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และ
รายจ่ ายที่ ต้ อ งช าระพร้ อ มกั บ ค่ าวัส ดุ เช่ น ค่ าขนส่ ง ค่ าภาษี ค่ าประกั น ค่ าติ ด ตั้ ง เป็ น ต้ น
ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุการศึกษา
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจาลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการ
สอนทาด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้า เบาะยูโด ฯลฯ สาหรับ
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
งบเงินอุดหนุน
รวม 668,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 668,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน 668,000 บาท
อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นหนองหาร สั ง กั ด สพฐ. เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อาหารกลางวั น ส าหรั บ
เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล และชั้ น ประถมศึ ก ษา ปี ที่ 1-6 โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว 24 มิถุนายน พ.ศ.2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1791 ลว 3 เมษายน พ.ศ.2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 หน่วยงาน
รับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม
หน้า 185 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ฯ และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 335,560 บาท
รวม 329,760 บาท
รวม 329,760 บาท
จานวน 329,760 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ นพร้ อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวม 5,800 บาท
รวม 5,800 บาท
จานวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ ฯ
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
รวม 1,339,905 บาท
งบดาเนินงาน
รวม 1,189,905 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 1,084,905 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 804,905 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ, ค่าจ้างเหมาสูบน้า,ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าออกของ, ค่าบริการกาจัดปลวก,
ค่าจ้ างผู้ แสดงแบบ ค่ าบริ การล้ างอั ด ฉีด รถยนต์ , ค่าจ้ างเหมาตัก สิ่ งปฏิ กูล , ค่ าซั ก ฟอก,
ค่าระวางบรรทุ ก , ค่ าเช่าทรั พ ย์ สิ น (ยกเว้น ค่ าเช่ าบ้ าน) ค่ าโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ
รวมถึงงานที่ อปท.ซื้อบริการจากผู้รับจ้างเป็นรายชิ้น เช่น งานรักษาความปลอดภัย, งาน
ท าความสะอาด, งานดูแ ลต้น ไม้ , สนามหญ้ า และสวนหย่ อม, งานพาหนะ,งานบริก าร
การแพทย์ฉุกเฉิน, งานศึกษาวิจัย, งานติดตาม และประเมินผล, งานจัดทาคาแปล, งานผลิต
และพิมพ์เอกสาร, งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์, งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ, งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ, งานบันทึกข้อมูล, งานสารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้ าง, งาน
ซ่อมบารุงยานพาหนะ, งานพัฒนาบุคลากร, งานตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน และงาน
เทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชานาญมากกว่าเป็นต้น โดยแนวทางถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
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จานวน 280,000 บาท
จานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าดาเนิ น งานตามโครงการป้ องกัน ควบคุม โรคติดต่อ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ได้ รั บ การป้ อ งกัน ควบคุ ม และระงับ โรคติ ดต่ อ มีวิ ธีดาเนิ น งาน
โดยดาเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน กาจัด พาหะ และกิจกรรมพ่นน้ายา และสารเคมี ป้องกัน
และก าจั ด พาหะน าโรคติ ด ต่ อ มาสู่ ค น อาทิ ไก่ นก หนู ยุ ง ฯลฯ โดยเป็ น ค่ าใช้ จ่ าย เช่ น
ค่าจัดซื้อ น้ามัน ทรายอะเบท โซดาไฟ น้ายา สารเคมีกาจัดพาหะนาโรค รวมถึง วัสดุ อุปกรณ์
ในการป้องกันอันตรายสาหรับผู้ดาเนินการด้วย และค่าป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
โดยถือปฏิบั ติพ ระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552
มาตรา 50 (4) ป้ อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานสาธารณสุ ข ฯ
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคม หน้า 167 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 5 การพัฒ นาการศึกษา สาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ฯ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนในพื้น ที่ได้รับ การป้ องกัน และระงับควบคุมโรคพิ ษ สุนั ขบ้ า มีวิธีดาเนินงานโดย
ดาเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวที่มี
ลักษณะเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์โ ครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม โดยถือปฏิบัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4) ป้ อ งกั น และระงั บ โรคติ ด ต่ อ และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.5/ว 729 ลว 31 มีนาคม 2560
หน่วยงานรับผิดชอบงานสาธารณสุข ฯ สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนและสั งคม หน้ า 167 ล าดั บ ที่ 2 สอดคล้ อ ง
ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 5 การพั ฒ นาการศึ ก ษา
สาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ฯ
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โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

หน้า: 50

จานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนชุมชน ด้านที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านการควบคุม กากับดูแลการจัดเก็บ
คัดแยกขยะ และกาจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น มีวิธีการดาเนินงาน
โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลักสูตรการมีส่วนร่วมในการดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น
-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามหลักสูตร ฯ
สถานที่ดูงานเป็น อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่ าใช้ จ่ ายใน พิ ธี เ ปิ ด แ ละปิ ด การฝึ ก อ บ รม ค่ าวั ส ดุ เค รื่ อ งเขี ย น แล ะอุ ป ก รณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งบรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบ งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคนและสั ง คม
หน้า 168 ลาดับที่ 5 สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5
การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ฯ
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย

หน้า: 51

จานวน 30,000 บาท

เพื่ อ เป็ น ค่ า ด าเนิ น งานตามโครงการรณรงค์ ส่ ง เสริ ม การคั ด แยกขยะ มู ล ฝอย
มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างจิ ตส านึ กให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่น มี ส่ ว นร่วมในการบริห ารจัด การ
คัดแยกขยะ ก่อนทิ้งจากต้นทาง มีวิธีดาเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมในครัวเรือนให้มี
การคั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง ฯลฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ป้ า ยรณ รงค์
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม โดยแนวทางถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่มท 0891.4/ ว 4376 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2559 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ งานสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ส านั ก ปลั ด เทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม หน้า 168 ลาดับที่
4 สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา
สาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

รวม 105,000 บาท
จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิง และหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันก๊าด น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามัน หล่อลื่น ถ่าน
ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์

จานวน 25,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ หรื อ การแพทย์ ได้ แ ก่ วั ส ดุ ค งทน วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง และ
วั ส ดุ ป ระกอบ และอะไหล่ เช่ น อุ ป กรณ์ วั ด ไข้ ชุ ด เครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด หู ฟั ง (Stethoscope)
เปลห้ ามคนไข้ ถังเก็บ เชื่อเพลิ ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่าง ๆ
เลื อด สายยาง เวชภั ณ ฑ์ ส าลี ผ้ าพั น แผล เครื่องนึ่ ง ถุ งมือ เคมี ภั ณ ฑ์ ฯลฯ ส าหรับ อาคาร
สานักงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล
ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน 30,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ เครื่ อ งแต่ ง กาย ได้ แ ก่ วั ส ดุ ค งทน เช่ น เครื่ อ งแบบ เสื้ อ กางเกง ผ้ า
เครื่องหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ สาหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาลอันเป็นประโยชน์โดยรวมของประชาชนอาทิ ชุดป้องกันร่างกายขณะใช้สารเคมี หรือ
ยาต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีฝอยละออง (UVL)

หน้า: 52

รวม 150,000 บาท
รวม 150,000 บาท
จานวน 150,000 บาท
จานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีฝอยละออง (UVL) จานวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) เป็นเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (UVL) (Ultra Low Volume) แบบชนิดสะพายหลัง
ท างานด้ ว ยเครื่ อ งยนต์ เบนซิ น 2 จั ง หวะ ระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศ ก าลั ง เครื่ อ งยนต์
ไม่ต่ากว่า 2 แรงม้า
1. เป็นเครื่องพ่นสารเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลังทางานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2
จังหวะ
2. มีกาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
3. ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบแมนนวลได้(Manual) หรือแบบจุดระเบิดคอล์ย
อิเล็กทรอนิกส์
4. มีระบบกัน/ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์
5. หัวฉีดสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (ต่อ)
6. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่ เครื่ อ งพ่ น ผลิ ต ได้ มี ค่ า VMD ไม่ เกิ น 30
ไมครอน
7. น้าหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน 14 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ายาเคมีและน้ามันเชื้อเพลิง)
8. ถังบรรจุน้ามันเชื้อเพลิงทาด้วยวัสดุที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทาละลายอื่นๆ
ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
9. ถังบรรจุน้ายาเคมีทาด้วยวัสดุที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทาละลายอื่นๆ ความจุ
ไม่น้อยกว่า 12 ลิตร
10. ผ่านการรับรอง และทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
11. ต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิตไม่ใช่เครื่องพ่นที่ดัดแปลงเพื่อได้ตามคุณลักษณะ
12. มีอุปกรณ์ประจาเครื่องดังนี้
12.1.หนังสือคู่มือวิธีใช้ และการบารุงรักษา
12.2.กรวยเติมน้ายาเคมีและน้ามัน อย่างละ 1 อัน
12.3.สายสะพาย
12.4.ชุดเครื่องมือซ่อมบารุงประจาเครื่อง
13. รับประกันเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
14. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากผู้บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นาเข้า
(ต่อ)
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หน้า: 53

(ต่อ)
รายละเอียดจัดซื้อไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโดยการสืบทราบตามราคา
ท้องถิ่นในจังหวัด โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ
ส าหรั บ งานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ งานสาธารณ สุ ข ฯ
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคม หน้า 210 ลาดับที่ 11 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้าง
ประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการสงเคราะห์ราษฎรในเขตเทศบาลตาบลหนองหาร

รวม
รวม
รวม
จานวน

35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท

จานวน 20,000 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าด าเนิ น งานตามโครงการสงเคราะห์ ร าษฎรในเขตเทศบาลต าบล
หนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ ไร้พึ่งในพื้นที่ได้รับการ
สงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น มีวิธีดาเนินงานสงเคราะห์ ช่วยเหลื อ
ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วน ซึ่งไม่ได้ รับความ
ช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการสงเคราะห์ อาศั ย แนวทาง
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้ น้ อย และผู้ ไร้ ที่พึ่ ง พ.ศ.2552 โดยถือ ปฏิ บั ติพ ระราชบัญ ญั ติ การก าหนดแผน และ
ขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 (10) สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ ด้ อ ยโอกาส หน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบงานพั ฒ นาชุ ม ชน ฯ ส านั ก ปลั ด เทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม หน้า
160 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การ
พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ฯ
โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการกลุ่มคนพิการ จานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
สวัสดิการกลุ่มคนพิการในเขตเทศบาลตาบลหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คนพิการใน
พื้นที่ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของกลุ่มคนพิการที่พึ่งได้รับ
จากหน่วยงานราชการ รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มคนพิการในพื้นที่ มีวิธีการดาเนินงานโดยการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลักสูตรสิทธิ สวัสดิการสาหรับคนพิการในท้องถิ่น
โดยมี ค่ า ใช้จ่ าย เช่ น ค่ า ใช้จ่ ายเกี่ ยวกั บ การใช้ และการตกแต่ งสถานที่ ฝึ ก อบรม
ค่ าใช้ จ่ ายใน พิ ธี เ ปิ ด แ ละปิ ด การ ฝึ ก อ บ รม ค่ าวั ส ดุ เค รื่ อ งเขี ย น แล ะอุ ป ก รณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม (ต่อ)
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(ต่อ) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งบรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการฝึ ก อบรม โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒ นาชุมชน สานักปลัดเทศบาล ปรากฏใน
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาคน และสั งคม หน้ า 160
ล าดับ ที่ 2 สอดคล้ อ งยุ ทธศาสตร์องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวั ดเชี ยงใหม่ ที่ 5 การ
พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ฯ
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แผนงานเคหะ และชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 3,101,480 บาท
รวม 1,842,180 บาท
รวม 1,842,180 บาท
จานวน 929,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จานวน
3 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ประจ าตาแหน่ งของผู้ บริหาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง และหั วหน้า
ฝ่ายออกแบบ และก่อสร้าง จานวน 2 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน 214,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน 553,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จานวน 5 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา
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รวม 659,300 บาท
รวม 147,800 บาท
จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการซื้อ หรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้ าง และผู้ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ างขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยถื อปฏิ บั ติ ต าม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 3652 ลว 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2553
ค่าเช่าบ้าน

จานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านของพนั กงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ
รายจ่ายประเภทนี้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน 9,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบ ฯ รายจ่ายประเภทนี้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 254,500 บาท
จานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ, ค่าจ้างเหมาสูบน้า,ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ, ค่าออกของ, ค่าบริการกาจัดปลวก,
ค่ าจ้ า งผู้ แ สดงแบบ ค่ า บริ ก ารล้ า งอั ด ฉี ด รถยนต์ , ค่ าจ้ างเหมาตั ก สิ่ งปฏิ กู ล , ค่ าซั ก ฟอก,
ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่, ค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาดอาคารที่ ท าการ, ค่าจ้ างเหมาดู แลรัก ษาต้ น ไม้ หรือ สวนไม้ ป ระดับ หรือ
สวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ,
ค่าจ้างครูฝึกสอนออกกาลังกาย, ค่าจ้างเหมา อื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ของ อปท.,
ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา,
ค่าใช้จ่ ายในการทดสอบคุณ ภาพน้าในพื้ น ที่ และค่าใช้ จ่ายอื่น ที่จ าเป็ น ในการปฏิบั ติ งาน
ราชการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

หน้า: 58

จานวน 62,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
รวมถึงค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนการ
อบรมประชุม สั ม มนาต่ าง ๆ ของคณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พนั ก งาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และบุคคลภายนอก ตามที่ได้รับคาสั่ งให้ ไปปฏิบัติ
ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน หรือค่าธรรมเนียมใด
ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบ ฯ
โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่

จานวน 108,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตามโครงการถนนสะอาด บ้ า นน่ า มอง เมื อ งน่ า อยู่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รั ก ษาความสะอาดของถนน ทางเดิ น และ
ที่ส าธารณะ มีวิธีการดาเนิ น งาน ดาเนิ นการกิจกรรมทาความสะอาด และดูแลรักษาความ
สะอาดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อาทิ ถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะอยู่อาศัยในชุมชน ฯลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ ค่าเชื้อเพลิง
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
งานสาธารณูปการ กองช่าง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้า 157 ลาดับที่ 1 สอดคล้อง
ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 3 การบริ ห ารจั ด การด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
ดารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
ค่าบารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่ งเป็ น การบ ารุ งรัก ษา หรือ ซ่ อ มแซม
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ช ารุ ดเสี ย หาย หรื อถึ งกาหนดระยะเวลาบ ารุงรัก ษา ให้ อยู่ ในสภาพ ใช้ งานได้ ดี
ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามรายจ่ายประเภทนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

หน้า: 59

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

รวม 240,000 บาท
จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้าดื่ม แผ่นพลาสติก หมึกพิมพ์ดีด น้ายาลบคาผิด เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ (หนังสื อพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร
ฯลฯ) แผงกั้น ห้ อง(Partition) ฯลฯ รวมถึงวัส ดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ และรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ

จานวน 60,000 บาท

เพื่ อจ่ายเป็ น ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ได้แก่ วัส ดุคงทน วัส ดุสิ้ นเปลื อง และวัสดุป ระกอบ และ
อะไหล่ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ดอกลาโพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุ สื่อสาร ฯลฯ สาหรับอาคารสานักงาน หรือสถานที่อื่น
ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า
และวิทยุ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุก่อสร้าง

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ค้อน คีม
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร์ ท่อน้า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้าบาดาล ฯลฯ สาหรับ
ใช้ในการซ่อมแซมอาคารสานักงาน หรือสถานที่สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล หรือใช้ในกิจการของเทศบาล รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับงานก่อสร้าง ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้งเป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง

หน้า: 60

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
น๊อต และสกรู ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน ชุดเกียร์รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิ บั ติร าชการ และรายจ่ ายที่ ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัส ดุ เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่ า
ประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

จานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิง และหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง น้ามันก๊าด น้ามันเตา น้ามันจารบี น้ามัน หล่อลื่น ถ่าน
ฯลฯ ซึ่ ง เบิ ก จ่ า ยตามรายจ่ า ยประเภทนี้ โดยถื อ แนวทางปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และอะไหล่
เช่น แผ่น หรือจานบัน ทึกข้อมูล อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable
Disk, Compact Disk, Digital Video Disk, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบ
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ผงหมึก ตลับ
หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่าน
สายเคเบิล และบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และ
รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น ซึ่ง
เบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

หน้า: 61

รวม 17,000 บาท
จานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานภายในสานักงานเทศบาล และโทรศัพท์ เคลื่อนที่ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น
ค่ า เช่ า เครื่ อ ง ค่ า เช่ า หมายเลขโทรศั พ ท์ ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาสาย รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การช าระค่ า บริ ก าร ส าหรับ ใช้ในกิ จ การของเทศบาล ซึ่ งเบิ ก จ่า ยตาม
รายจ่าย ประเภทนี้
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน 5,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ไปรษณี ย์ ค่ า ธนาณั ติ ค่ า ดวงตราไปรษณี ย ากร ค่ า เช่ า ตู้ ไปรษณี ย์
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงิน ในระบบบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์
(GFMIS) ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

รวม 600,000 บาท
รวม 600,000 บาท
จานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ตู้เก็บ เอกสาร ขนาด 2 บาน มีมือจั บบิด มีแผ่ นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณ สมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 โดยเทศบาล
จาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการสาหรับงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
งานธุรการ กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 216 ลาดับที่ 22 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่
5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

หน้า: 62

จานวน 555,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบธรรมดา มีน้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน
- เป็นรถช่วงยาว
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 โดยเทศบาล
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านราชการส าหรั บ งาน หน่ ว ยงาน
รับ ผิ ด ชอบ งานธุ รการ กองช่ างเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 216 ลาดับที่ 20 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และเป็น
ธรรมในการให้บริการ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จานวน 9,500 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 โดยเทศบาล
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านราชการส าหรั บ งาน หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบ งานสาธารณูปการ กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 217 ลาดับที่ 25 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย
และเป็นธรรมในการให้บริการ
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ค่าบารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์

หน้า: 63

จานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชารุดเสียหายตามสภาพอายุ
การใช้งาน หรือจาเป็นต้องบารุงรักษา เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม เช่น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องยนต์ เป็นต้น
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร หมู่ 1
บ้านแม่เตาไห ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รวม 1,867,800
รวม 1,867,800
รวม 1,514,900
จานวน 303,100

เพื่อจ่ายเป็ น ค่า ปรับ ปรุงฝาบ่อพัก ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร หมู่ 1
บ้านแม่เตาไห ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 92 ฝา
- ขนาดกว้ า ง 0.60-1.35 เมตร ยาว 0.90 – 1.55 เมตร จ านวนทั้ งหมด 92 ฝา
ตามแบบเทศบาลตาบลหนองหาร งบประมาณ 303,100 .- บาท (-สามแสนสามพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน-)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) ให้ มี และบ ารุงทางบก และทางน้า หน่วยงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง
กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูป การ หน้า 127 ลาดับที่ 46 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์
จั งหวัด เชี ย งใหม่ ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่ งคั่ งอย่ างยั่ งยื น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

บาท
บาท
บาท
บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยธนโชติ หมู่ 7 บ้านหนองหาร
จานวน 216,700 บาท
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยธนโชติ หมู่ 7 บ้านหนองหาร ตาบล
หนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้ อยกว่า 454.00 ตารางเมตร จุ ดเริ่มต้น พิ กัด 499131 E 2094728 N, สิ้ นสุ ดค่าพิกั ด
499046 E 2094710 N, ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลหนองหาร งบประมาณ 216,700 .บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) ให้ มี และบ ารุงทางบก และทางน้า หน่วยงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง
กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การ หน้ า 113 ล าดับที่ 7 สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์
จั งหวัด เชี ย งใหม่ ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่ งคั่ งอย่ างยั่ งยื น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 10
บ้านเกษตรใหม่ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จานวน 411,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 502344 E ๒๐๙3895 N, สิ้นสุดค่าพิกัด
502520 E ๒๐93974 N ตามแบบเทศบาลตาบลหนองหาร งบประมาณ 411,300.- บาท
(-สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) ให้ มี และบ ารุงทางบก และทางน้า หน่วยงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง
กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูป การ หน้า 119 ลาดับที่ 22 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์
จั งหวัด เชี ย งใหม่ ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่ งคั่ งอย่ างยั่ งยื น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
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หน้า: 65

โครงการวางท่อระบบประปา (ขนาด 4 นิ้ว) จากแยก อบต. เดิม ถึง
จานวน 370,700 บาท
ซอยสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาด 4 นิ้ว) จากแยก อบต. เดิม ถึง
ซอยสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 472 เมตร ขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว
396 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 868 เมตร ตามแบบเทศบาลตาบลหนองหาร งบประมาณ
370,700. - บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) ให้ มี และบ ารุงทางบก และทางน้า หน่วยงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง
กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูป การ หน้า 129 ลาดับที่ 48 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์
จั งหวัด เชี ย งใหม่ ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่ งคั่ งอย่ างยั่ งยื น ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองหาร

จานวน 166,400 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ างรั้ ว คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ด้ า นทิ ศ ใต้ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร จุดเริ่มต้นพิกัด 498297 E 2094869 N,
สิ้ น สุ ด ค่ าพิ กั ด 498275 E 2094869 N ตามแบบเทศบาลตาบลหนองหาร งบประมาณ
166,400.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) ให้มี และบารุงทางบก และทางน้า หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ส่ วนที่ 4 ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม หน้า 148
ล าดั บ ที่ 18 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั งหวัด เชี ย งใหม่ ที่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ฯ และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมฯ
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โครงการปรับปรุงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนกับห้องน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองหาร

หน้า: 66

จานวน 46,700 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าปรั บ ปรุ งหลั งคาเชื่ อ มระหว่ างอาคารเรี ย นกั บ ห้ อ งน้ าศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็กตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- ขนาดหรื อ พื้ น ที่ ใช้ ส อยรวมทั้ งหมด 81 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
หนองหาร งบประมาณ 46,700.- บาท (-สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (2) ให้มี และบารุงทางบก และทางน้า หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาลตาบลหนองหาร ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (25612564) ส่ วนที่ 4 ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม หน้า 149
ล าดั บ ที่ 21 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั งหวัด เชี ย งใหม่ ที่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ฯ และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมฯ
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ค่าบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

หน้า: 67

รวม 352,900 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าบ ารุ งรักษา และปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้างของเทศบาล เช่ น
ค่าบ ารุ งรั กษา ปรับ ปรุ งระบบไฟฟ้ าสาธารณะ (ไฟกิ่ ง), ระบบประปา, ถนน และบรรดา
สิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตามโครงการ ดังนี้
โครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลหนองหาร

จานวน 352,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการบารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในเขต
รับ ผิ ด ชอบของเทศบาลตาบลหนองหาร มีวัต ถุประสงค์เพื่อที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้างในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ฯ ได้รับการบารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงยืดอายุการใช้งาน
และให้ ใช้งานได้ตามปกติ มีวิถีดาเนิ น งาน บ ารุงรักษา ซ่ อมแซม ปรับปรุง โดยจัด ซื้อวัส ดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบในการซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงยืดอายุการใช้งาน และให้ใช้งานได้ตามปกติ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อวัตถุดิบลูกรัง ทราย หิน ปูนซีเมนต์
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่จาเป็นสาหรับบารุงรักษา ซ่อมแซม
ปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯ (รายละเอียดตามแผนการ
บารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ทางคมนาคมขนส่งทางบก และทางน้า)
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลหนองหาร โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) ให้มี และบารุงทางบก และทาง
น้า หน่วยงานรับผิดชอบงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564)
ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาด้านโครงสร้างพื้ นฐาน หน้ า 132 ล าดั บที่ 53 สอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การพัฒ นาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความ
มั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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งานกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกลู
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หน้า: 68

รวม 1,700,000 บาท
รวม 1,700,000 บาท
รวม 1,700,000 บาท
จานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ กับผู้รับจ้างเหมาทาการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยอยู่ในความ
รับ ผิ ดชอบของผู้ รับ จ้ างจนแล้ วเสร็จ ซึ่งมิใช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย โดยการจัดเก็บ ขน
ฝังกลบ ทาลายขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในเขตรับผิดชอบเทศบาลตาบลหนองหาร และ
ค่าจ้างเหมาบริการผู้จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะ ฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการรักษา
ความสะอาดทางบก และทางน้ าตามอ านาจหน้ าที่ ข องเทศบาล โดยถือ ปฏิ บั ติ ต าม พรบ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552มาตรา50 (2) และ (3) และ
นโยบายรัฐบาล ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
และ “จั งหวัดสะอาด” และหนั งสื อจั งหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/ว 24302 ลงวัน ที่ 21
มิถุนายน 2561 เรื่อง การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง
“ประชารัฐ”
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม 339,560 บาท
รวม 329,760 บาท
รวม 329,760 บาท
จานวน 329,760 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิ น เดื อ นพร้ อ มเงิน ปรั บ ปรุ งเงิน เดื อ นประจ าปี ให้ แ ก่ พ นั ก งานเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
งบลงทุน
รวม 9,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม 9,800 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ตู้เก็บ เอกสาร ขนาด 2 บาน มีมือจั บบิด มีแผ่ นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณ สมบัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560 โดยเทศบาล
จ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านราชการส าหรั บ งาน หน่ ว ยงาน
รับ ผิ ด ชอบ งานธุ รการ กองช่ างเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการบริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 207 ล าดับที่ 6 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย
และเป็นธรรมในการให้บริการ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์

จานวน 4,300 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ แบ บ ฉี ด ห มึ ก ติ ด ตั้ ง ห มึ ก พิ ม พ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกติดตัง้ หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาว-ดา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
(มีต่อ)
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(ต่อ) รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปี 2560 ณ 21 เมษายน 2560 ข้ อ 39 กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเทศบาลจาเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานราชการงานพัฒนาชุมชน
หน่ ว ยงานรับ ผิ ดชอบ ส านั กปลั ดเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้ านการบริ ห ารจั ด การบ้ านเมื อ งที่ ดี หน้ า206 ล าดับ ที่ 5 สอดคล้ อ ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย และ
เป็นธรรมในการให้บริการ
งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสาหรับประชาชน

รวม 115,000 บาท
รวม 115,000 บาท
รวม 115,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสาหรับประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านระเบี ย บ กฎหมาย แนวทางการปฏิบั ติตน สิ ทธิ หน้าที่ อัน เกี่ ยวเนื่ องจากรัฐธรรมนูญ ของ
ประเทศไทย มีวิธีดาเนินการ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ในหลักสูตร
การอบรม ดังนี้
-หลักสูตรการมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่)
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิ ด และปิ ดการฝึ กอบรม ค่าวัส ดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนี ยบั ตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งบรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของ
เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2557 หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานวิ เคราะห์ น โยบาย และแผน ส า นั ก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
คน และสังคม แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 163 ลาดับที่ 5 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒ นาการศึกษา สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล
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จานวน 10,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น งานตามโครงการส่ งเสริ ม กิ จ กรรมวั น สตรี ส ากลเทศบาลต าบล
หนองหาร เช่นการอบรมบรรยายให้ความรู้เพื่อส่งเสริมบทบาท สิทธิสตรี และพัฒนาศักยภาพ ความรู้
เกี่ย วกับ หน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการพัฒ นาสตรี มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ กลุ่ มสตรี
แม่บ้านในพื้นที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อการดาเนิน
กิ จ กรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจ หน้ า ที่ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีวิธีดาเนินการ กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านในพื้นที่ในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสตรี
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งบรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
ประชาสัมพัน ธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 หน่ วยงานรับ ผิ ดชอบงานพั ฒ นาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี
(2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม แนวทางการเสริมสร้างความ
เข้ม แข็งของชุมชน หน้ า 163 ล าดับ ที่ 6 สอดคล้ องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จั งหวัด เชี ย งใหม่ ที่ 5 พั ฒ นาการศึก ษา สาธารณสุ ข และคุ ณ ภาพชีวิต และยุ ท ธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอาชีพ
จานวน 50,000 บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ าด าเนิ น งานตามโครงการฝึ ก อบรมส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพอาชี พ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองหาร โดย มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ ป ระชาชนในพื้ นที่ ได้ รับ การฝึ ก อบรมส่ งเสริม และพั ฒ นาศัก ยภาพการ
ประกอบอาชีพ ต่างๆ เช่น กลุ่ มสตรีแม่บ้าน กลุ่ มผู้สู งอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มประชาชน
ทั่ ว ไป โดยประชาชนที่ ผ่ านการฝึ ก อบรมการประกอบอาชี พ หลั ก อาชี พ เสริม สร้างรายได้
ลดรายจ่ าย ในครัวเรื อน เป็ น การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนให้ ดีขึ้น มีวิธีดาเนิน งาน
ฝึกอบรมให้ความรู้สาหรับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างครัวเรือน และชุมชนต้นแบบใน
การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร /การทาดอกไม้จันทน์/การจักสาน/ การตัดเย็บ
เสื้อผ้าพื้นเมือง เป็นต้น ประกอบอาชีพ และกิจกรรมฝึกอบรมปลูกฝังเจตคติในการพึ่งพาตนเอง
(ต่อ)

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22
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(ต่อ) ในการยึดถือแนวทางการดารงชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบงาน
พัฒ นาชุมชน ปรากฏตามแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564) ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
พั ฒ นาคน และสั งคม แนวทางการเสริ ม สร้างความเข้ มแข็งของชุ ม ชน หน้ า 164 ล าดั บ ที่ 7
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านเกษตร และแหล่งน้า (LSEP) สอดคล้อง
ยุ ทธศาสตร์ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ 2 พั ฒ นาเศรษฐกิจตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้าง
ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการจาหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ท้องตลาด

จานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจาหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่ท้องตลาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเพิ่มช่องทาง
ทางการตลาด ในการจาหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของดีตาบลหนองหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาชีพของประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองหาร เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน เป็นการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น มีวิธีดาเนินงานดังนี้
- จัดงานเพื่อ ส่ งเสริมการจาหน่ ายผลผลิ ต และผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนสู่ ท้ องตลาด เพื่อแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป จากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นเทศบาลตาบลหนองหาร
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษ เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง เครื่องดื่มป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯ และ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หน้า 137 ลาดับที่ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2
พัฒ นาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

หน้า: 73

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
หนองหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลหนองหาร ได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล
ตาบลหนองหาร ,การศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (โรงเรียนเปี่ยมสุข ฯลฯ) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลสาเร็จฯ ,การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ าย ค่ าใช้ จ่ายเกี่ ย วกั บ การใช้ และการตกแต่ งสถานที่ ฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่ าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งบรรจุเอกสาร
ส าหรั บ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ค่ าของสมนาคุ ณ ในการดู งาน ค่ าอาหารว่ าง และเครื่ อ งดื่ ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ด้านพัฒนาคน และสังคม หน้า 170 ลาดับที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ วัตถุป ระสงค์เพื่ อเฝ้ าระวังป้องกันการแพร่ระบาดการ
ติดสารเสพติดของกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตาบลหนองหาร การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดร่วมกันทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ธศาสตร์
ที่ 2 การสร้
างสังคมแห่นงแกนน
วัฒนธรรม
แก้ยุทไขปั
ญหายาเสพติ
ด สามารถเป็
าและสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
- หลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ตอบแทน ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า กระดาษ
เครื่องเขีย น แบบพิ มพ์ ค่าพิ มพ์ เอกสาร ค่าวัส ดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง เครื่องดื่ ม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และ รวมถึ งค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน สานักปลัดเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม แนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 161 ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬา และนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รวม 120,000 บาท
รวม 120,000 บาท
รวม 110,000 บาท
จานวน 30,000 บาท

เพื่ อ เป็ น ค่ าด าเนิ น งานตามโครงการจั ด งานวัน เด็ ก แห่ งชาติ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมประสบการณ์
นอกเหนื อ จากสถานบั น การศึ ก ษา และครอบครั ว เพื่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมตามค่ านิ ย ม 12
ประการ ของคนไทย มีวิธีการดาเนินงานโดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการแสดงออกของเด็ก
บนเวทีพื้นที่แสดงออก, กิจกรรมการประกวดการแสดงความรู้ ความสามารถของเด็ก ฯลฯ
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ของรางวัลในการประกวดการแสดง
ความรู้ อาทิ สมุ ด ดิ น สอ ปากกา ฯลฯ รวมถึ งค่ าใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา50 (7) และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่ งนั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น กี ฬ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานการศึ ก ษา ศาสนา วัฒ นธรรม ส านั ก ปลั ด เทศบาล ปรากฏตาม
แผนพัฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาคน และสั งคม แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาวะ และสาธารณสุขชุมชน หน้า 170 ลาดับที่ 3 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิตและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
จานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าดาเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสาหรับประชาชน สร้างเสริมความสามัคคี และมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี วิ ธีด าเนิ น งาน กิ จ กรรมแข่ งขั น กี ฬ าสากล เช่ น แข่ งขั น ฟุ ต บอล/
ฟุ ตซอล แข่ งขั น ตระกร้ อ แข่ งขัน วอลเล่ ย์บ อล แข่งขั น เปตอง แข่งขั น วิ่งพลั ด ฯลฯ และ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ กินวิบาก ขี่ม้าส่งเมือง วิ่งสามขา ฯลฯ
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่า และค่าเตรียมสนามแข่งขัน, ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ประจาสนาม, ค่าอาหารทาการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬา หรือนักกรีฑา
(ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา), ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน,
ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล, เงิน หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ต่อ)
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(ต่อ) ค่าป้ายรณรงค์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเสื้อสาหรับนักกีฬาสาหรับเข้าแข่งขันกีฬา ฯลฯ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็ น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คนและสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะ และสาธารณสุขของชุมชน หน้า 169 ลาดับ
ที่ 1 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั งหวัด เชี ย งใหม่ ที่ 5 พั ฒ นา
การศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น

จานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าดาเนินการตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสาหรับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เป็นนั กกีฬาในพื้นที่ กรณีจัดส่งนักกีฬา หรือนักกรีฑา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นเจ้าภาพ มีวิธีดาเนินงาน กิจกรรมแข่งขันกีฬา
สากล ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน เช่น แข่งขันฟุตบอล/ ฟุตซอล แข่งขันตระ
กร้อ แข่งขันวอลเล่ย์บอล แข่งขัน เปตอง ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ย
เลี้ยง และค่าเช่าที่พัก, ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา, ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา พร้อม
รองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2559 หน่ ว ยงาน
รับ ผิ ด ชอบงานการศึ กษา ศาสนาวัฒ นธรรม ส านั กปลั ดเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุข
ภาวะ และสาธารณสุ ขของชุ ม ชน หน้ า 169 ล าดั บ ที่ 2 สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 พัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิ ต และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา

รวม 10,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ กีฬา ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น ห่ วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง
แชร์บอล ตะกร้าหวายแชร์บอล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสา
ตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

หน้า: 77

รวม 135,000 บาท
รวม 135,000 บาท
รวม 135,000 บาท
จานวน 50,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น งานตามโครงการสื บ สานประเพณี ยี่ เป็ ง (ลอยกระทง)
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อบ ารุงศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น มีวิธีดาเนินงานกิจกรรมจัดประกวดส่ งเสริม และอนุรักษ์ความรู้ในการทากระทงจาก
วัตถุดิบท้องถิ่น(กระทงเล็ก), กิจกรรมประกวดส่งเสริมการความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์
กระทงจากวัตถุดิบท้องถิ่น (กระทงใหญ่), กิจกรรมการแสดงวัฒ นธรรมท้องถิ่นโดยผู้สูงอายุ
เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ อาทิ การราวง การขั บร้อง ฟ้อนเล็บ ฯลฯ ,กิจกรรมประกวด
ตกแต่งซุ้ มประตู ตามประเพณี ท้ อ งถิ่น ท้ องถิ่น ล้ านนา, กิ จกรรมประกวดหนู น้ อ ยนพมาศ,
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้ หรือตกแต่งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องเสียง ของรางวัลการประกวด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 150
ลาดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การ
อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สาน ศิล ปวัฒ นธรรม ฯ และ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
สาหรับผู้สูงอายุ

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่ วม ด้านประเพณี
วัฒ นธรรมท้องถิ่น สาหรับ ผู้ สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ ผู้สู งอายุมีความรู้ในแนวทางการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ในประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา และวัฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น
มีวิธีดาเนินงาน ฝึกอบรมให้ความรู้สาหรับผู้สูงอายุในหลักสูตรการอบรม ดังนี้
-หลั ก สู ต รส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม และพั ฒ นาศัก ยภาพผู้ สู งอายุ ด้านประเพณี วัฒ นธรรม
ท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมระดับหมู่บ้าน/ ตาบล (ต่อ)
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(ต่อ ) โดยจ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ าย เช่น ค่าตอบแทน ค่ าสมนาคุ ณ วิท ยากร ค่ ากระดาษ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุป กรณ์ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2557 หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ส านั ก
ปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม และนันทนาการ หน้า 150
ลาดับที่ 2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การ
อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สาน ศิล ปวัฒ นธรรม ฯ และ ยุท ธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

จานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็ น ค่าดาเนิ นการตามโครงการวัน ผู้ สูงอายุแห่ งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
อนุรักษ์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญกับผู้สูงอายุได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเอง มีวิธีดาเนินงาน จัดกิจกรรมการละเล่นสร้างความสัมพันธ์
ของผู้สูงอายุ , จัดกิจกรรมประกวดการแสดงวัฒ นธรรมท้องถิ่นโดยผู้สูงอายุ, จัดกิจกรรม
ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น น้าดื่ม
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องเสียง ฯลฯ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิ กค่าใช้จ่ ายในการจั ดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬา และการส่ งนักกีฬ าเข้าร่ว มการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม
และนั น ทนาการ หน้ า 151 ล าดับ ที่ 3 สอดคล้ องยุท ธศาสตร์ขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 4 การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สาน ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ฯ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ และใช้หลักธรรมตามแนวพุทธศาสนาอันส่งผลให้ชุมชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีวิธีดาเนินงาน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ สาหรับ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และตระหนักถึงหลักธรรม และการประพฤติตนตามหลักคา
สอนของพุทธศาสนา ที่สอดแทรกในกิจกรรมของหมู่บ้าน
โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า ตอบแทน ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า กระดาษ
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร/ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงาน
รับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 153 ลาดับที่ 8 สอดคล้องยุทธศาสตร์
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 4 การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรม ฯ และ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับเด็ก และเยาวชน

จานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็ก และ
เยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้เด็ก และเยาวชนในการดาเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียน มีวิธีดาเนินงาน
โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณ ธรรม จริยธรรมในค่ายอบรมพุทธบุตรก่อนการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้ อน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยแนวทางถือปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ต่อ)
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(ต่อ) โดยแนวทางถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ ว 293 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยงานรับผิดชอบงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564)
ส่ ว นที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 151 ลาดับที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิล ปวัฒ นธรรม ฯ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการสืบสานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)
จานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตามโครงการสื บ สานวั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
(วั น มาฆบู ช า) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ประชาชนในพื้ น ที่ เห็ น ความส าคั ญ และได้ ร่ ว ม
แสดงออก และเรี ย นรู้ ห ลั กธรรมในวันส าคัญ ทางพุ ท ธศาสนา มี วิธีด าเนิ น งาน กิ จกรรมจั ด
ดาเนิ น การเชิงให้ ความรู้ ในพิธีทางศาสนาในกิจกรรมวันส าคัญ ทางพุทธศาสนาวันมาฆบูช า
สาหรับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงหลักธรรม และการประพฤติตนตามหลักคาสอนของ
พุทธศาสนา มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ น้าดื่มสาหรับผู้ร่วม
กิจกรรม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8) ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 152
ลาดับที่ 5 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การ
อนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู และสื บ สาน ศิ ล ปวัฒ นธรรม ฯ และ ยุท ธศาสตร์จังหวัด เชีย งใหม่ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการสืบสานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
จานวน 5,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตามโครงการสื บ สานวั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
(วัน วิส าขบู ช า) มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริม ประชาชนในพื้ น ที่ เห็ น ความส าคั ญ และได้ร่ว ม
แสดงออก และเรี ย นรู้ห ลักธรรมในวันส าคัญ ทางพุทธศาสนา มีวิธีดาเนิน งาน กิจกรรมจัด
ดาเนินการเชิงให้ความรู้ในพิธีทางศาสนาในกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนาวัน วิสาขบูชา
สาหรับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงหลักธรรม และการประพฤติตนตามหลักคาสอนของ
พุทธศาสนา มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ น้าดื่มสาหรับผู้ร่วม
กิจกรรม ฯลฯ (ต่อ)
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(ต่อ) โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 มาตรา 50 (8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. พ.ศ. 2559 หน่วยงานรับผิดชอบ งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสานักปลัดเทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หน้า 152 ลาดับที่ 6 สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม ฯ และ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
โครงการสืบสานประเพณีวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
(ประเพณีวันเข้าพรรษา)

จานวน 10,000 บาท

เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ด าเนิ น การตาม โครงการสื บ สานประเพ ณี วั น ส าคั ญ ทาง
พระพุ ทธศาสนา มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อบ ารุงศิล ปะ จารีต ประเพณี ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ และความสามัคคีอันดี ของประชาชนในพื้นที่ มีวิธี ดาเนินงาน
จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาโดยประชาชน เพื่อการบารุง อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามท้องถิ่น และทานุบารุงพุทธศาสนา มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อต้น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
การหล่อเทียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น โดยแนวทางถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา
50 (8) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
หน้า: 81
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบงานการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ส านั กปลั ด เทศบาล
ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี (2561-2564) หน่วยงานรับผิดชอบงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม แผนงานการศาสนา วั ฒนธรรม และ
นันทนาการ หน้า 153 ลาดับที่ 7 สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสื บสาน ศิลปวัฒ นธรรมฯ และ ยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 25,000 บาท
รวม 25,000 บาท
รวม 20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม
ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าดาเนิ น การ ตามโครงการฝึ กอบรมเพื่อส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ
อาชีพเกษตรกรรม ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจใน
เทคนิคการทาการเกษตรโดยเฉพาะสาหรับการเกษตรในแต่ละชนิด การส่งเสริมและพัฒ นา
เกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ทาให้
เกษตรกรมีร ายได้จ ากการประกอบอาชีพ เพิ่ มขึ้น โดยน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมา
ประยุกต์ใช้ พร้อมกิจกรรมจัดทาข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่ มีค่าใช้จ่ าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสาหรับผู้ เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ในการฝึ ก อบรม ค่ า อาหารว่ า ง และเครื่ อ งดื่ ม ค่ า สมนาคุ ณ วิ ท ยากร ค่ า อาหาร ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยแนวทางถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6)
และมาตรา 51 (5) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้าฝึ ก อบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่น พ.ศ.2557 หน่ ว ยงานรับ ผิ ดชอบ งานพั ฒ นาชุม ชุ น
(ส่ งเสริ มการเกษตร) ส านั กปลั ดเทศบาล ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่ ว นที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒ นาสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร หน้า 135 ลาดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้ องถิ่ น ด้ านการเกษตร (LSEP) สอดคล้ องสอดคล้ องยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น จั งหวัด เชีย งใหม่ ที่ 2 การพั ฒ นาเศรษฐกิจตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอพี ยง และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
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รวม 5,000 บาท
จานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุประกอบ และ
อะไหล่ เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องดัก
แมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ใบมีด ปุ๋ย ยา
ป้องกัน และกาจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พืช และสัตว์ พันธ์สัตว์ปีก และสัตว์น้า
น้ าเชื้ อ พั น ธุ์ สั ต ว์ วั ส ดุ เพาะช า หน้ ากากป้ อ งกั น แก๊ ส พิ ษ ฯลฯ ซึ่ งเบิ ก จ่ ายตามรายจ่ า ย
ประเภทนี้
งานอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ ฯ

รวม 35,000 บาท
รวม 35,000 บาท
รวม 35,000 บาท
จานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้ตามแนวพระราชดาริ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุล ยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ รวมถึงกิจกรรมตามพระราชดารัสของพระบรมวงศานุวงศ์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลว 31 พฤษภาคม 2561
มีวิธีดาเนินการ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้าชุมชน ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และค่าใช้จ่ายอื่ นที่จาเป็นใน
การดาเนินกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลว 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ งานพั ฒ นาชุ ม ชน
(ส่งเสริมการเกษตร) สานักปลัด เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทาง การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้า 156 ลาดับที่ 4 สอดคล้องยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ดารงความเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
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โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

หน้า: 84

จานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสานึกในการร่วมรณรงค์ลดปัญหาที่เกิดจากมลพิษทาง
อากาศ ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ อั น เกิ ด จากปั ญ หาหมอกควั น และฝุ่ น ละอองจากการเผา มี วิ ธี
ดาเนินงาน กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน เฝ้าระวัง และการลดการก่อมลพิษ
ทางอากาศหมอกควัน และฝุ่นละออง และไฟป่าในพื้นที่, กิจกรรมทาแนวกันไฟป่า, กิจกรรม
ตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่ า มี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัส ดุ อุปกรณ์ เครื่องดื่ม ค่าป้ าย
รณรงค์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทาแนวป้องกันไฟป่า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การดาเนินกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/
ว 2900 ลว 25 ตุ ล าคม พ.ศ.2555 และหนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท
0891.4/ ว 212 ลว 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน่วยงานรับผิดชอบงานป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการปลูกจิตสานึกในการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้า 155 ล าดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด ารงความเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดาริ

จานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การ ดู แ ล รัก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม
มีวิธีดาเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ, กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯลฯ มีค่าใช้จ่ าย เช่น ค่าวัส ดุ อุป กรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0310.4/ ว 2128 ลว 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนา
ชุมชน (ส่งเสริมการเกษตร) สานักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ส่วนที่ 4
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้ านอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม แนวทางการปลู ก
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้า 155 ลาดับที่ 2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด ารงความเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

หน้า: 85

จานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็ น ค่าดาเนิ น งานตามโครงการอนุรักษ์พั นธุกรรมพืช อันเนื่อ งมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สนองพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
(อพ.สธ.) ในการอนุ รักษ์ สารวจเก็บ รวมรวม และปลูกรักษา เพื่อจัดทาฐานข้อมูล ทรัพยากร
ท้องถิ่น (พันธุ์ไม้) เป็นการส่งเสริม สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความรัก ความหวง
แหน และร่วมกันบารุงรักษาทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป มีวิธีดาเนินการ กิจกรรมอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช ฯลฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ป้ า ยรณรงค์ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
โครงการ ฯ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น กิ จ กรรม โดยถื อ ปฏิ บั ติ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ ว 164 ลว 26 มกราคม พ.ศ.2558หน่วยงาน
รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน (ส่งเสริมการเกษตร) สานักปลัด เทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี
(2561-2564) ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้า 156 ลาดับที่
3 ยุ ทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การบริห ารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ดารง
ความเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่พิมพ์: 2/8/2560 16:39:22

หน้า: 86

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม 6,220,006 บาท
หมวดงบกลาง
รวม 6,220,006 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน 145,812 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยจ่ายในส่วนของนายจ้าง และผู้ประกันตน ของ
ค่าจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหนองหาร จานวน 19 ราย ตามอัตราที่กฎหมาย ฯ กาหนด
โดยถือปฎิบัติตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 9 ลว
22 มกราคม 2557 และพระราชบั ญ ญัติประกันสั งคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81 ลว 10 กรกฎาคม
2557
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ

จานวน 4,474,800 บาท

-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ ผู้ ที่ ได้ รั บ การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นของเทศบาล
ตาบลหนองหาร จานวน 12 เดือน ซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.6/ว 1234
ลว 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
จานวน 816,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเบี้ ยยังชีพผู้ พิการ ส าหรับผู้ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนของเทศบาลตาบล
หนองหาร จานวน 12 เดือน ซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ห นั งสื อ ก รม ส่ งเส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท้ อ งถิ่ น ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ม ท 0810.6/ว 1234
ลว 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

จานวน 174,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ สาหรับผู้ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนของเทศบาล
ตาบลหนองหารจานวน 12 เดือน ซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามระเบียบ ฯ โดยถือปฏิบัติตาม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลว 20 มิถุนายน 2560
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
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สารองจ่าย

หน้า: 87

จานวน 50,000 บาท

เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายในกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น เช่ น อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย ภั ย แล้ ง
ภัยหนาว วาตภัย ฯลฯ ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิดภัย และ หลังเกิดภัย (หลังเกิดภัยไม่เกิน 3 เดือน)
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม เช่น จัดหาถังน้า ผ้าห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ
ตามระเบียบ ฯ หรือกรณีฉุกเฉินที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด ที่ มท 00508.2/ว 4072 ลว 15 กรกฎาคม 2559 หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2559 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ ม
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน 138,940 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จานวน 105,000 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ หนุน
ให้ อปท. ดาเนิ น งาน และจั ด บริ การกองทุ น หลั ก ประกันสุ ข ภาพในระดับ ท้อ งถิ่น หรือพื้ น ที่
พ.ศ.2557
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จานวน 33,940 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุง
สมาคม พ.ศ. 2555
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จานวน 420,454 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยสมทบใน
อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลว 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หนังสือสานักงาน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2559

