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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จะไดเสนอรางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสน้ี
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จึงขอกลาวใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน      
ไดรับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ          
พ.ศ. 2554  ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนจังหวัด 
เชียงใหม  มีสถานะการเงิน ดังนี้   

1.1.1   เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน   1,047,151,741.89   บาท 
1.1.2   เงินสด  28,986.55   บาท 
1.1.3   เงินสะสม   828,125,171.94   บาท 
1.1.4   ทุนสํารองเงินสะสม    327,859,879.85   บาท 
1.1.5   รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย     46,708,964.99   บาท 
1.1.6   รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน             34,031,100.00   บาท 
1.1.7   เงินกูคงคาง   13,415,090.00   บาท 

2.   การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
(1)  รายรับจริงท้ังส้ิน  1,146,979,608.77  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร  101,295,536.83   บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต     9,797,152.20   บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 35,516,506.43   บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                      - บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,523,300.88   บาท 
หมวดรายไดจากทุน  1,663,250.00   บาท 
หมวดภาษจีัดสรร 874,439,072.28 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  121,744,790.15 บาท 

      (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                         62,015,949.22     บาท 
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(3) รายจายจริง  จํานวน  1,060,264,302.33  บาท  ประกอบดวย 
งบกลาง 271,002,860.35 บาท 
งบบุคลากร 94,083,488.22 บาท 
งบดําเนินการ 396,097,466.70 บาท 
งบลงทุน 83,314,585.06 บาท 
งบรายจายอ่ืน 285,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนนุ 215,480,902.00 บาท 

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  162,937,327.39     บาท 
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาท่ี         479,628,680.18     บาท 
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 101,295,536.83          82,500,000.00      79,000,000.00       
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 9,797,152.20              370,000.00           1,300,000.00         
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 35,516,506.43            10,200,000.00      8,970,000.00         
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -                             -                        -                         
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,523,300.88              400,000.00           400,000.00            
หมวดรายไดจากทุน 1,663,250.00              30,000.00             30,000.00              

รวมรายไดจัดเก็บ 150,795,746.34          93,500,000.00      89,700,000.00       

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 874,439,072.28          686,500,000.00    776,300,000.00     
     รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 874,439,072.28          686,500,000.00    776,300,000.00     

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 121,744,790.15          70,000,000.00      64,000,000.00       
                รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 121,744,790.15          70,000,000.00      64,000,000.00       

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค -                             -                        -                         

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุ -                             -                        -                         

วัตถุประสงค

รวม 1,146,979,608.77       850,000,000.00    930,000,000.00     

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
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2.2  รายจายตามงบรายจาย

รายจาย รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554

งบบุคลากร 94,083,488.22             102,693,600.00     113,845,700.00    

งบดําเนินการ 396,097,466.70          393,289,922.00     392,419,750.00    

งบลงทุน 83,314,585.06             178,956,088.00     236,705,100.00    

งบรายจายอื่น 285,000.00                  16,905,730.00       18,650,000.00      

งบเงินอุดหนุน 215,480,902.00          3,200,000.00         41,725,000.00      

งบกลาง 271,002,860.35          154,954,660.00     126,654,450.00    

รวม 1,060,264,302.33       850,000,000.00     930,000,000.00    

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

คําแถลงงบประมาณ



- 6 -

เรื่อง

ของ

พ.ศ.2554
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

สวนท่ี  2

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

อําเภอเมืองเชียงใหม     จังหวัดเชียงใหม
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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ยอดรวม

ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 159,124,480            

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,106,850              

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 136,599,720            

แผนงานสาธารณสุข 10,000,000              

แผนงานสังคมสงเคราะห 6,859,300                 

แผนงานเคหะและชุมชน 124,158,800            

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 38,392,100              

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 54,513,500              

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 254,490,800            

แผนงานการเกษตร 2,100,000                 

แผนงานการพาณิชย -                           

ดานการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 126,654,450            

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 930,000,000            

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00100)

งานบริหาร

ท่ัวไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

งานบริหาร

งานคลัง
รวม

(00111) (00112) (00113)

งบบุคลากร 45,081,000        5,066,600          13,150,800        63,298,400      

งบดําเนินการ 70,572,700        6,052,670          13,278,000        89,903,370      

งบลงทุน 3,338,800          1,573,500          660,410             5,572,710        

งบรายจายอื่น ๆ 350,000             -                     -                     350,000           

งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                     -                   

รวม 119,342,500      12,692,770        27,089,210        159,124,480    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

ภายใน

งานเทศกิจ

งานปองกันภัย

ฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

รวม

(00121) (00122) (00123)

งบบุคลากร 6,259,100          -                     -                     6,259,100        

งบดําเนินการ -                     -                     8,950,000          8,950,000        

งบลงทุน -                     -                     1,897,750          1,897,750        

งบรายจายอื่น ๆ -                     -                     -                     -                   

งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                     -                   

รวม 6,259,100          -                     10,847,750        17,106,850      

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม        จังหวัดเชียงใหม

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ
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แผนงานการศึกษา  (00210)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา

งานระดับ

มัธยมศึกษา

งานการศึกษา

ไมกําหนดระดับ
รวม

(00211) (00212) (00213) (00214)

งบบุคลากร 13,207,600         -                      -                      -                     13,207,600     

งบดําเนินการ 1,314,600           15,509,280         7,376,000           9,760,100          33,959,980     

งบลงทุน 792,090              10,136,150         38,528,900         -                     49,457,140     

งบรายจายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      -                     -                  

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      39,975,000        39,975,000     

รวม 15,314,290         25,645,430         45,904,900         49,735,100        136,599,720   

แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณ   

สุขอื่น

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข
รวม

(00221) (00222) (00223) (00224)

งบบุคลากร -                      -                      -                      -                     -                  

งบดําเนินการ -                      10,000,000         -                      -                     10,000,000     

งบลงทุน -                      -                      -                      -                     -                  

งบรายจายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      -                     -                  

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                     -                  

รวม -                      10,000,000         -                      -                     10,000,000     

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ
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แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห

รวม

(00231) (00232)
งบบุคลากร -                      -                      -                      

งบดําเนินการ 1,869,000           3,101,000           4,970,000           

งบลงทุน 1,889,300           -                      1,889,300           

งบรายจายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      

รวม 3,758,300           3,101,000           6,859,300           

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

รวม

(00241) (00242) (00243) (00244)
งบบุคลากร 20,112,300         -                      -                      -                     20,112,300     

งบดําเนินการ 12,468,500         6,750,000           29,000,000         13,700,000        61,918,500     

งบลงทุน 3,023,000           300,000              1,905,000           18,900,000        24,128,000     

งบรายจายอ่ืน ๆ 18,000,000         -                      -                      -                     18,000,000     

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                  

รวม 53,603,800         7,050,000           30,905,000         32,600,000        124,158,800   

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

งานบริหารท่ัวไป
งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน

รวม

(00251) (00252)
งบบุคลากร -                      -                      -                      

งบดําเนินการ -                      33,100,000         33,100,000         

งบลงทุน -                      5,292,100           5,292,100           

งบรายจายอื่น ๆ -                      -                      -                      

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      

รวม -                      38,392,100         38,392,100         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับศาสนา

และ

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น

งานวิชาการ

วางแผนและ

สงเสริมการ

ทองเท่ียว

รวม

(00261) (00262) (00263) (00264)

งบบุคลากร -                      -                      -                      -                     -                  

งบดําเนินการ -                      4,200,000           27,600,000         19,070,700        50,870,700     

งบลงทุน -                      -                      -                      1,592,800          1,592,800       

งบรายจายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      300,000             300,000          

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      1,750,000          1,750,000       

รวม -                      4,200,000           27,600,000         22,713,500        54,513,500     

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน
รวม

(00311) (00312)

งบบุคลากร 10,968,300         10,968,300         

งบดําเนินการ 944,000              95,703,200         96,647,200         

งบลงทุน 5,000,000           141,875,300       146,875,300       

งบรายจายอ่ืน ๆ -                      -                      

งบเงินอุดหนุน -                      -                      

รวม 16,912,300         237,578,500       254,490,800       

แผนงานการเกษตร  (00320)             

งานสงเสริม

การเกษตร

งานอนุรักษ

แหลงนํ้าและ

ปาไม

รวม

(00321) (00322)

งบบุคลากร -                      -                      -                      

งบดําเนินการ 100,000              2,000,000           2,100,000           

งบลงทุน -                      -                      -                      

งบรายจายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      

งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      

รวม 100,000              2,000,000           2,100,000           

แผนงานงบกลาง  (00410)         

งบกลาง รวม

(00411)

งบกลาง 126,654,450       126,654,450       

รวม 126,654,450       

                     งาน

 

งบ

                     งาน

   งบ

                     งาน

 

งบ
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โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554    อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542     
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 45  และมาตรา 45/1  จึงตราขอบัญญัตินี้ข้ึน โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
ดังตอไปนี้

ขอ 1.  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554
ขอ 2.  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2553   เปนตนไป
ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554    ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน

930,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ  4.  งบประมาณรายจายท่ัวไป
ตั้งจายจากเงินรายได                                                             ยอดรวม 866,000,000.00          บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                                                 ยอดรวม 64,000,000.00            บาท

ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 159,124,480               
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,106,850                 

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 136,599,720               
แผนงานสาธารณสุข 10,000,000                 
แผนงานสังคมสงเคราะห 6,859,300                   
แผนงานเคหะและชุมชน 124,158,800               
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 38,392,100                 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 54,513,500                 

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 254,490,800               
แผนงานการเกษตร 2,100,000                   
แผนงานการพาณิชย -                              

ดานการดําเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 126,654,450               

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 930,000,000               

แผนงาน

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม  
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ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

สวนท่ี  3

รายละเอียดประกอบ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

อําเภอเมืองเชียงใหม     จังหวัดเชียงใหม

พ.ศ.2554
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รายงานประมาณการรายรับ



หมวดภาษีอากร

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

หมวดภาษีอากร

ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานคาปลีกยาสูบ 77,732,654.18          70,388,741.92         75,912,167.94         -               100      % 60,000,000.00        

ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานคาปลีกน้ํามัน 12,188,943.30          13,650,582.16         12,691,189.39         -               100      % 9,000,000.00          

ภาษีบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม 15,682,703.91          15,890,408.47         12,692,179.50         -               100      % 10,000,000.00        

รวมหมวดภาษีอากร 105,604,301.39       99,929,732.55         101,295,536.83       -               79,000,000.00        

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนญาต

ยอดตาง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา -                            63,400.00                -                           -               -                          

คาธรรมเนียมตามประมวลกฏหมายที่ดินมาตรา 9 -                            -                           926,000.00              -               100      % 1,000,000.00          

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย 430,631.40               1,989,813.25           498,508.00              -               100      % 50,000.00               

คาธรรมเนียมอื่น ๆ -                            -                           177,300.00              -               100      % 20,000.00               

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 23,100.00                 1,097,041.00           52,200.00                -               100      % 30,000.00               

คาปรับการผิดสัญญา 464,258.90               470,560.00              8,143,144.20           -               100      % 200,000.00             

คาใบอนุญาตอื่น ๆ 648,400.00               -                           -                           -               -                          

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1,566,390.30            3,620,814.25           9,797,152.20           -               1,300,000.00          

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 83,000.00                 55,162.50                -                           -               -                          

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 36,890,008.30          29,757,955.89         35,516,256.43         -               100      % 8,500,000.00          

ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ. 770,460.33               927,442.98              -                           -               100      % 470,000.00             

เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ -                            -                           250.00                     -               -                          
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หมวดภาษีอากร

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554ยอดตาง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 37,743,468.63          30,740,561.37         35,516,506.43         -               8,970,000.00          

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 1,087,200.00            292,300.00              1,150,100.00           -               100      % 350,000.00             

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 458,825.21               67,611.56                1,373,200.88           -               100      % 50,000.00               

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,546,025.21            359,911.56              2,523,300.88           -               400,000.00             

หมวดรายไดจากทุน

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 502,060.00               132,119.00              1,663,250.00           -               100      % 30,000.00               

รวมหมวดรายไดจากทุน 502,060.00               132,119.00              1,663,250.00           -               30,000.00               

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีแล คาธรรมเนียมรถยนตแล ลอเลื่อน 458 080 797 77       624 257 090 53       580 309 867 28                      100      % 550 000 000 00      ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 458,080,797.77       624,257,090.53       580,309,867.28       -               100      % 550,000,000.00      

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 135,250,941.84       127,909,579.38       135,741,218.49       -               100      % 115,000,000.00      

ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% 107,634,387.51       117,465,026.77       157,135,207.87       -               100      % 110,000,000.00      

คาภาคหลวงแร 2,351,088.15            2,568,086.41           1,252,778.64           -               100      % 1,300,000.00          

รวมหมวดภาษีจัดสรร 703,317,215.27       872,199,783.09       874,439,072.28       -               776,300,000.00      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 111,586,131.00       129,164,865.44       121,744,790.15       -               100      % 64,000,000.00        

และภารกิจถายโอนเลือกทํา

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 111,586,131.00       129,164,865.44       121,744,790.15       -               64,000,000.00        

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคดานการศึกษา -                            -                           -                           -               -                          

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมฯ -                            -                           -                           -               -                          

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค -                            -                           -                           -               -                          

รวมทุกหมวด 961,865,591.80       1,136,147,787.26    1,146,979,608.77    -               930,000,000.00      
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

……………… 
 

ประมาณการรายรับ                                 รวมทั้งสิ้น     930,000,000    บาท   
 

หมวดภาษีอากร            รวม      79,000,000   บาท 
ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานคาปลีกยาสูบ    จํานวน  60,000,000  บาท 

ประมาณการรายรับไวตํ่ากวาประมาณการป 2553   จํานวน    4,000,000  บาท
โดยประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานคาปลีกนํ้ามัน    จํานวน  9,000,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวสูงกวาประมาณการป 2553   จํานวน     500,000  บาท  
โดยประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

          ภาษีบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม     จํานวน  10,000,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553  โดยประมาณการไว 
ใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต                    รวม       1,300,000   บาท 
          คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9    จํานวน  1,000,000   บาท 

ประมาณการรายรับไวสูงกวาประมาณการป 2553   จํานวน     980,000   บาท 
เน่ืองจากจัดเก็บตามสัมปทานบัตร กระทรวงมหาดไทย มาตรา 12 แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน เลขท่ี 3/2542 ปท่ี 11 – 15  (พ.ศ.2552 – 2556) ปละ 900,000 บาท   

          คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย                      จํานวน       50,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวตํ่ากวาประมาณการป 2553   จํานวน      50,000  บาท  
เน่ืองจากปงบประมาณ 2554 คาดวาจะมีการถายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 

 คาธรรมเนียมอื่น ๆ              จํานวน       20,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553 โดยประมาณการไวใกลเคียง
กับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 
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 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น  จํานวน      30,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553  เน่ืองจากองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงใหมมีนโยบายท่ีจะประชาสัมพันธเรื่องกฎหมายและขอบังคับ 
ทองถิ่นใหประชาชนไดเขาใจมากย่ิงขึ้น 

 คาปรับการผิดสัญญา      จํานวน    200,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553  เน่ืองจากองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงใหมมีนโยบายท่ีจะใหผูรับจางดําเนินโครงการใหเปนไป 
ตามสัญญาจาง 

 คาปรับอื่น ๆ      ไมไดต้ังประมาณการรายรับไว 
 คาใบอนุญาตอื่น ๆ      ไมไดต้ังประมาณการรายรับไว 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน       รวม     8,970,000   บาท 
 คาเชาหรอืคาบริการสถานท่ี       ไมไดต้ังประมาณการรายรับไว   

เน่ืองจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดปรับปรุงสถานท่ีเชาอาคาร
บริเวณศูนยหัตถกรรมบานถวาย   เปนศูนยผลิตภัณฑสินคา OTOP 

 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร      จํานวน  8,500,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวตํ่ากวาประมาณการป 2553  จํานวน  1,500,000  บาท 
โดยประมาณการจากการคํานวณยอดเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบ้ียท่ีจะ 
ไดรับ 

 ดอกเบ้ียเงินฝาก กสอ.      จํานวน  470,000  บาท 
           ประมาณการรายรับไวสูงกวาประมาณการป 2553 จํานวน  270,000  บาท 

                    โดยประมาณการจากการคํานวณยอดเงินฝาก กสอ. และอัตราดอกเบ้ียท่ีจะ 
                    ไดรับ 
 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ    ไมไดต้ังประมาณการรายรับไว   

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด            รวม      400,000  บาท 
 คาขายแบบแปลน                 จํานวน  350,000  บาท 

ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553  โดยประมาณการไว 
ใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 
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 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ       จํานวน  50,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553  โดยประมาณการไว 
ใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

หมวดรายไดจากทุน       รวม       30,000  บาท 
 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน     จํานวน  30,000  บาท 

ประมาณการรายรับไวเทากับประมาณการป 2553  โดยประมาณการไว 
ใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

หมวดภาษีจัดสรร                รวม       776,300,000 บาท 
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน   จํานวน  550,000,000  บาท 

ประมาณการรายรับไวสูงกวาประมาณการป 2553  จํานวน    80,000,000  บาท 
โดยประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน   115,000,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวสูงกวาประมาณการป 2553  จํานวน       5,000,000  บาท        
โดยประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

 ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%  จํานวน  110,000,000  บาท 
ประมาณการรายรับไวสูงกวาประมาณการป 2553    จํานวน    5,000,000  บาท 
โดยประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

         คาภาคหลวงแร       จํานวน   1,300,000   บาท 
ประมาณการรายรับไวตํ่ากวาประมาณการป 2553    จํานวน    200,000  บาท   
โดยประมาณการไวใกลเคียงกับสถิติท่ีจัดเก็บไดในปงบประมาณ 2553 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  รวม  64,000,000  บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา  
จํานวน 64,000,000  บาท     

ประมาณการรายรับไวตํ่ากวาประมาณการป 2553 จํานวน  6,000,000  บาท  
โดยประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับยอดเงินท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ   2553 

*************** 
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รายละเอียดประมาณการรายจาย 
 



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายการเมือง)  
             เงินเดือนนายก/รองนายก -             -             -             -             100.00  % 1,471,600.00        
             เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก -             -             -             -             100.00  % 390,000.00           
             เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -             -             -             -             100.00  % 390,000.00           
             เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ. -             -             -             -             100.00  % 860,900.00           
             เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. -             -             -             -             100.00  % 8,387,000.00        

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 11,499,500.00      
        เงินเดือน(ฝายประจํา)
             เงินเดือนพนักงาน -             -             -             -             100.00  % 16,716,900.00      
             เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -             -             -             -             100.00  % 3,471,400.00        
             เงินประจําตําแหนง -             -             -             -             100.00  % 930,000.00           

             คาจางลูกจางประจํา -             -             -             -             100.00  % 1,411,000.00        
             เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง -             -             -             -             100.00  % 164,900.00           
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

             คาจางพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 3,466,400.00        
             เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 7,420,900.00        

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 33,581,500.00      
รวมงบบุคลากร 45,081,000.00      

        งบดําเนินการ
        คาตอบแทน  
               คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. -             -             -             -             100.00  % 7,050,000.00        
               คาเบี้ยประชุม -             -             -             -             100.00  % 250,000.00           
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             -             -             100.00  % 575,000.00           

        รวมคาตอบแทน 7,875,000.00        
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 15,738,200.00      
               รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -             -             -             -             100.00  % 4,600,000.00        

               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
คาของขวัญ ของรางวัล ถวยรางวัล หรือเงินรางวัล -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
คาใชจายในการสรรหาบุคลากร -             -             -             -             100.00  % 400,000.00           
โครงการ อบจ.บริการประชาชน (GCS) -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
โครงการปรับปรุงฐานขอมูล และพัฒนาเว็บไซต -             -             -             -             100.00  % 48,000.00             
โครงการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลเว็ปไซตสองภาษา -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 2,500,000.00        

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการใชหลักมนุษยสัมพันธพัฒนาคน พัฒนางาน -             -             -             -             100.00  % 50,000.00             
โครงการฝกอบรมหลักสูตรความรูการบริหารความเสี่ยง -             -             -             -             100.00  % 50,000.00             
โครงการฝกอบรมหลักสูตรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติหนาที่
-             -             -             -             100.00  % 250,000.00           

โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมพบสื่อมวลชน

 (Press Relationship)
-             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
-             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 20,000,000.00      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร -             -             -             -             100.00  % 3,500,000.00        

               คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             -             -             100.00  % 220,000.00           
        รวมคาใชสอย 53,956,200.00      

        คาวัสดุ  
               วัสดุสํานักงาน -             -             -             -             100.00  % 955,500.00           
               วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             -             -             100.00  % 50,000.00             
               วัสดุงานบานงานครัว -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 3,100,000.00        
               วัสดุคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 450,000.00           

        รวมคาวัสดุ 4,655,500.00        
        คาสาธารณูปโภค  
               คาไฟฟา -             -             -             -             100.00  % 2,100,000.00        
               คาน้ําประปา -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
               คาโทรศัพท -             -             -             -             100.00  % 362,000.00           
               คาไปรษณีย -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
               คาบริการทางดานโทรคมนาคม -             -             -             -             100.00  % 624,000.00           

        รวมคาสาธารณูปโภค 4,086,000.00        
        รวมงบดําเนินการ 70,572,700.00      

        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องพิมพบัตร -             -             -             -             100.00  % 85,100.00             
คาโตะทํางาน -             -             -             -             100.00  % 8,900.00               

               ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 2 คัน -             -             -             -             100.00  % 1,490,000.00        
คารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 1,190,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

               ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 1 กลอง -             -             -             -             100.00  % 11,000.00             

               ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 จํานวน 1 ชุด -             -             -             -             100.00  % 26,800.00             
คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ 5 ชุด -             -             -             -             100.00  % 134,000.00           
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา 3 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 27,000.00             
คาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ  2  เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 36,000.00             

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             -             -             100.00  % 330,000.00           
        รวมคาครุภัณฑ  3,338,800.00        

รวมงบลงทุน 3,338,800.00        
        งบรายจายอื่น
        รายจายอื่น
        คาจางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ -             -             -             -             100.00  % 350,000.00           

        รวมงบรายจายอื่น 350,000.00           
รวมงานบริหารทั่วไป 119,342,500.00    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายประจํา)
             เงินเดือนพนักงาน -             -             -             -             100.00  % 4,801,700.00        
             คาจางพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 264,900.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,066,600.00        
รวมงบบุคลากร 5,066,600.00        

        งบดําเนินการ
        คาตอบแทน  
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           

        รวมคาตอบแทน 300,000.00           
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชม. -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวและ

กระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม (CTSDC)

-             -             -             -             100.00  % 2,000,000.00        

คาใชจายจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม
-             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

คาใชจายติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.ชม. -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (Clinic Center)
-             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณ

รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
-             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -             -             -             -             100.00  % 250,000.00           
               คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             -             -             100.00  % 20,000.00             

        รวมคาใชสอย 5,170,000.00        
        คาวัสดุ  
               วัสดุสํานักงาน -             -             -             -             100.00  % 201,420.00           
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
               วัสดุคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 281,250.00           

        รวมคาวัสดุ 582,670.00           
        รวมงบดําเนินการ 6,052,670.00        

        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ -             -             -             -             100.00  % 745,000.00           

               ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปแบบที่ 2 / 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 8,500.00               
คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ -             -             -             -             100.00  % 800,000.00           

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             -             -             100.00  % 20,000.00             
        รวมคาครุภัณฑ  1,573,500.00        

รวมงบลงทุน 1,573,500.00        
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 12,692,770.00      
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

งานบริหารงานคลัง
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายประจํา)
             เงินเดือนพนักงาน -             -             -             -             100.00  % 12,442,200.00      
             คาจางพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 708,600.00           

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 13,150,800.00      
รวมงบบุคลากร 13,150,800.00      

        งบดําเนินการ
        คาตอบแทน  
               คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             -             -             100.00  % 510,000.00           
               คาเชาบาน -             -             -             -             100.00  % 1,500,000.00        

               เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร -             -             -             -             100.00  % 600,000.00           
               เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -             -             -             -             100.00  % 7,000,000.00        

        รวมคาตอบแทน 9,810,000.00        
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 990,000.00           
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได -             -             -             -             100.00  % 150,000.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการสงเสริมความรูและอบรมสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการ

โรงแรม
-             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -             -             -             -             100.00  % 700,000.00           
               คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             -             -             100.00  % 250,000.00           

        รวมคาใชสอย 2,190,000.00        

        คาวัสดุ  
               วัสดุสํานักงาน -             -             -             -             100.00  % 348,000.00           
               วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             -             -             100.00  % 160,000.00           
               วัสดุงานบานงานครัว -             -             -             -             100.00  % 180,000.00           
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 220,000.00           
               วัสดุโฆษณาและเผยแพร -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
               วัสดุคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 270,000.00           

        รวมคาวัสดุ 1,278,000.00        
        รวมงบดําเนินการ 13,278,000.00      

        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 18,000.00             
คาโตะทํางาน 4 ฟุต พรอมกระจก 3 ตัว -             -             -             -             100.00  % 17,400.00             
คาโตะทํางาน 4.5 ฟุต  พรอมกระจก 1 ตัว -             -             -             -             100.00  % 7,900.00               
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

คาโตะทํางาน 5 ฟุต พรอมกระจก 1 ตัว -             -             -             -             100.00  % 8,710.00               
คาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 10 ตู -             -             -             -             100.00  % 54,000.00             
คาตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง 2 ตู -             -             -             -             100.00  % 10,800.00             

               ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 6 ชุด 

(สํารองไฟ 750 VA)
-             -             -             -             100.00  % 160,800.00           

คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 2 ชุด

(สํารองไฟ 1KVA)
-             -             -             -             100.00  % 59,600.00             

คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 5,000.00               
คาเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer  แบบแครสั้น  2  เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 40,000.00             
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา  7  เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 63,000.00             
คาเครื่องพิมพสมุดบัญชีและเช็ค (Passbook Printer) 3 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 111,000.00           
คาอุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Swithc) 1 ชุด -             -             -             -             100.00  % 8,200.00               
คาตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณแบบที่ 2  1 ตู -             -             -             -             100.00  % 33,000.00             
คาเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 750 VA   1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 3,000.00               

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             -             -             100.00  % 60,000.00             
        รวมคาครุภัณฑ  660,410.00           

รวมงบลงทุน 660,410.00           
รวมงานบริหารงานคลัง 27,089,210.00      

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 159,124,480.00    
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายประจํา)
             คาจางพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 6,259,100.00        

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 6,259,100.00        
รวมงบบุคลากร 6,259,100.00        

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 6,259,100.00        
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการฝกอบรมและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย -             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาล -             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยอุทกภัยน้ําปาไหลหลากดินถลม

"มิสเตอรเตือนภัย"
-             -             -             -             100.00  % 300,000.00           

        รวมคาใชสอย  6,300,000.00        

        คาวัสดุ  
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 2,500,000.00        
               วัสดุอื่น ๆ -             -             -             -             100.00  % 150,000.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

        รวมคาวัสดุ 2,650,000.00        
        รวมงบดําเนินการ 8,950,000.00        

        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉินพรอมอุปกรณ (Balloon Light) 4 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 1,732,000.00        

ครุภัณฑกอสราง
คาเลื่อยตัดแตงกิ่งแบบใชโซ  ขนาดบาร 12 นิ้ว 3 ตัว -             -             -             -             100.00  % 48,750.00             
คาเลื่อยโซยนต ขนาดบาร 25 นิ้ว 3 ตัว -             -             -             -             100.00  % 117,000.00           

        รวมคาครุภัณฑ  1,897,750.00        
รวมงบลงทุน 1,897,750.00        

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,847,750.00      
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 17,106,850.00      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายประจํา)
             เงินเดือนพนักงาน -             -             -             -             100.00  % 4,749,200.00        
             คาจางลูกจางประจํา -             -             -             -             100.00  % 530,600.00           
             คาจางพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 7,927,800.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 13,207,600.00      
รวมงบบุคลากร 13,207,600.00      

        งบดําเนินการ
        คาตอบแทน  
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

        รวมคาตอบแทน 100,000.00           
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 130,000.00           
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
คาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -             -             -             -             100.00  % 350,000.00           

               คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             -             -             100.00  % 20,000.00             
        รวมคาใชสอย 800,000.00           

        คาวัสดุ  
               วัสดุสํานักงาน -             -             -             -             100.00  % 134,600.00           
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           

               วัสดุคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 80,000.00             
        รวมคาวัสดุ 414,600.00           

        รวมงบดําเนินการ 1,314,600.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
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รายจายจริง  ประมาณการ
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        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 24000 BTU 2 เครื่อง
-             -             -             -             100.00  % 75,800.00             

คาเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 44000 BTU 4 เครื่อง
-             -             -             -             100.00  % 225,200.00           

               ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2600  1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 44,000.00             
คากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ขนาดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล 1 กลอง -             -             -             -             100.00  % 17,490.00             
คาจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว  1 จอ -             -             -             -             100.00  % 13,000.00             

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาเครื่องชั่งน้ําหนัก 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 13,000.00             

               ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 2 ชุด -             -             -             -             100.00  % 53,600.00             
คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 10 ชุด -             -             -             -             100.00  % 268,000.00           
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา  4 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 36,000.00             
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา  2 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 18,000.00             

คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED สี แบบ Network 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 28,000.00             
        รวมคาครุภัณฑ  792,090.00           
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รวมงบลงทุน 792,090.00           
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,314,290.00      

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 1,599,800.00        
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก -             -             -             -             100.00  % 5,483,400.00        
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.ตนแกวผดุงพิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 6,175,000.00        

        รวมคาใชสอย 13,258,200.00      
        คาวัสดุ  
               คาอาหารเสริม (นม) ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก -             -             -             -             100.00  % 1,057,680.00        
               คาอาหารเสริม (นม) ร.ร.ตนแกวผดุงพิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 1,193,400.00        

        รวมคาวัสดุ 2,251,080.00        
        รวมงบดําเนินการ 15,509,280.00      

        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑการศึกษา

คาครุภัณฑหองศูนยอัจฉริยะการเรียนรู (Smart Learning Center) -             -             -             -             100.00  % 1,996,150.00        
คาครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 3,134,400.00        
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คาครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร -             -             -             -             100.00  % 695,000.00           
               ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาเครื่องเสียงประกอบการแสดงภาคสนาม 1 ชุด -             -             -             -             100.00  % 149,800.00           
คาเครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 49,900.00             

               ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คากลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา งานการสอน 2 กลอง -             -             -             -             100.00  % 78,000.00             

               ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ไมนอยกวา 5 กอกพรอม

เครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง
-             -             -             -             100.00  % 98,000.00             

        รวมคาครุภัณฑ  6,201,250.00        
        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คาซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

คาจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก -             -             -             -             100.00  % 824,200.00           

คาจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 870,000.00           
               คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางหองสุขาชายหญิง โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 863,000.00           
คากอสรางระบบประปาภายในโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 1,250,000.00        
คากอสรางประตูเขา-ออกโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 127,700.00           

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,934,900.00        
รวมงบลงทุน 10,136,150.00      
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รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 25,645,430.00      
งานระดับมัธยมศึกษา
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.แมอายวิทยาคม -             -             -             -             100.00  % 7,376,000.00        

        รวมคาใชสอย 7,376,000.00        
        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑการศึกษา

คาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมิเดีย -             -             -             -             100.00  % 35,000,000.00      

               ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรหองปฏิบัติ  XGA 2200 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 32,000.00             

        รวมคาครุภัณฑ  35,032,000.00      
        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางระบบประปาภายในโรงเรียนแมอายวิทยาลัย -             -             -             -             100.00  % 1,250,000.00        
               คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแมอายวิทยาคม -             -             -             -             100.00  % 2,246,900.00        
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รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,496,900.00        
รวมงบลงทุน 38,528,900.00      

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 45,904,900.00      

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการเรียนฟรี โรงเรียนดี ใกลบาน -             -             -             -             100.00  % 2,000,000.00        
โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนชุมชนและโรงเรียนเขมแข็ง -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการปรับปรุงและดูแลระบบคลังขอสอบมาตรฐาน อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 700,000.00           
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,710,000.00        
โครงการอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

ในทศวรรษที่สอง
-             -             -             -             100.00  % 300,000.00           

โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา -             -             -             -             100.00  % 120,000.00           

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหมโรงเรียน

ในสังกัด

-             -             -             -             100.00  % 500,000.00           

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนแบบ อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 700,000.00           
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 2,030,100.00        
โครงการหองสมุดสมบูรณแบบ (Smart Library) -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           

 -41-



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

คาใชจายในการจัดสงนักเรียนเดินทางไปเขารวมกิจกรรมในประเทศ 

และตางประเทศ
-             -             -             -             100.00  % 500,000.00           

        รวมคาใชสอย 9,760,100.00        
        รวมงบดําเนินการ 9,760,100.00        

        งบเงินอุดหนุน
              เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  ประกอบดวย
อุดหนุนโรงเรียนแมคือวิทยา  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานหนองโคง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนวัดหวยทราย อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานแจงกูเรือง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนสันปาสักวิทยา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานสันคะยอม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยงูกลาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานปางปอ อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
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อุดหนุนโรงเรียนบานอาย อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานสันปาสัก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานกาด (เขมวังสฯ) อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนแมตื่นวิทยาคม อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานบอหลวง อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานปางอุง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        
อุดหนุนโรงเรียนบานแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,599,000.00        

รวมงบเงินอุดหนุน 39,975,000.00      
รวมงานการศึกษาไมกําหนดระดับ 49,735,100.00      

รวมแผนงานการศึกษา 136,599,720.00    
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
                        โครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ -             -             -             -             100.00  % 10,000,000.00      

        รวมคาใชสอย 10,000,000.00      
        รวมงบดําเนินการ 10,000,000.00      

        รวมงานโรงพยาบาล 10,000,000.00      
รวมแผนงานสาธารณสุข 10,000,000.00      

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
        งบดําเนินการ
        คาตอบแทน  
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             -             -             100.00  % 150,000.00           

        รวมคาตอบแทน 150,000.00           
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 203,000.00           
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
                        คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
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              คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             -             -             100.00  % 30,000.00             

        รวมคาใชสอย  433,000.00           
        คาวัสดุ
               วัสดุสํานักงาน -             -             -             -             100.00  % 196,000.00           
               วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             -             -             100.00  % 60,000.00             
               วัสดุงานบานงานครัว -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
               วัสดุกอสราง -             -             -             -             100.00  % 30,000.00             
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 240,000.00           
               วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -             -             -             -             100.00  % 35,000.00             
               วัสดุการเกษตร -             -             -             -             100.00  % 20,000.00             
               วัสดุคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 40,000.00             

               รวมคาวัสดุ 921,000.00           
        คาสาธารณูปโภค
               คาไฟฟา -             -             -             -             100.00  % 325,000.00           
               คาน้ําประปา -             -             -             -             100.00  % 10,000.00             
               คาโทรศัพท -             -             -             -             100.00  % 15,000.00             
               คาบริการทางดานโทรคมนาคม -             -             -             -             100.00  % 15,000.00             

รวมคาสาธารณูปโภค 365,000.00           
        รวมงบดําเนินการ 1,869,000.00        
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        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑสํานักงาน

คาติดตั้งสายเคเบิลโทรศัพทพรอมอุปกรณ -             -             -             -             100.00  % 220,000.00           
               ครุภัณฑการเกษตร

คาเครื่องสูบน้ําบอบาดาล ขนาด 5 แรงมา 1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 39,500.00             
               ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  1 กลอง -             -             -             -             100.00  % 11,000.00             
               ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คารถเข็นอาหาร 1 คัน -             -             -             -             100.00  % 8,000.00               
               ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาเครื่องทําน้ําอุนแบบดิจิตอล  10 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 65,000.00             
คาโตะเตรียมอาหารสแตนเลส 2 ตัว -             -             -             -             100.00  % 26,000.00             
คาปลองดูดควันสังกะสี พรอมพัดลมดูดควัน 2 ตัว -             -             -             -             100.00  % 17,000.00             

               ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 /1 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 26,800.00             
คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 2 ชุด -             -             -             -             100.00  % 53,600.00             
คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network  2 เครื่อง -             -             -             -             100.00  % 56,000.00             

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             -             -             100.00  % 20,000.00             
        รวมคาครุภัณฑ  542,900.00           
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รายจายจริง  ประมาณการ
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        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คากอสรางปายบานพักสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน -             -             -             -             100.00  % 173,500.00           
คากอสรางหลังคาเชื่อมบริเวณอาคารเรือนนอนผูรับบริการประเภทสามัญ -             -             -             -             100.00  % 992,900.00           

               คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
คาติดตั้งราวจับทางเดินบริเวณภายในโรงอาหารและบริเวณระหวาง

อาคารเรือนนอนผูรับบริการ
-             -             -             -             100.00  % 80,000.00             

               คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
        รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,346,400.00        

        รวมงบลงทุน 1,889,300.00        
        รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 3,758,300.00        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาส

และผูปวยเอดส

-             -             -             -             100.00  % 550,000.00           

คาใชจายในการจัดกิจกรรมของสถานสงเคราะหฯ -             -             -             -             100.00  % 150,000.00           
        รวมคาใชสอย  700,000.00           
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        คาวัสดุ  
               วัสดุเครื่องแตงกาย -             -             -             -             100.00  % 65,000.00             
               วัสดุอื่น ๆ -             -             -             -             100.00  % 2,336,000.00        

รวมคาวัสดุ 2,401,000.00        
        รวมงบดําเนินการ 3,101,000.00        

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 3,101,000.00        
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 6,859,300.00        

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายประจํา)
             เงินเดือนพนักงาน -             -             -             -             100.00  % 18,032,000.00      
             คาจางลูกจางประจํา -             -             -             -             100.00  % 2,080,300.00        

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 20,112,300.00      
รวมงบบุคลากร 20,112,300.00      

        งบดําเนินการ
        คาตอบแทน  
               คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -             -             -             -             100.00  % 600,000.00           

        รวมคาตอบแทน 600,000.00           
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        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการประชาสัมพันธโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช -             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        
โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร -             -             -             -             100.00  % 3,500,000.00        

               คาบํารุงรักษาและซอมแซม -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
        รวมคาใชสอย 10,200,000.00      

        คาวัสดุ  
               วัสดุสํานักงาน -             -             -             -             100.00  % 215,000.00           
               วัสดุงานบานงานครัว -             -             -             -             100.00  % 3,500.00               
               วัสดุยานพาหนะและขนสง -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        
               วัสดุคอมพิวเตอร -             -             -             -             100.00  % 150,000.00           

        รวมคาวัสดุ 1,668,500.00        
        รวมงบดําเนินการ 12,468,500.00      
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        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑยานพานหะและขนสง

คารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวาง

ดานหลังคนขับ(CAB)  1 คัน
-             -             -             -             100.00  % 765,000.00           

        คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
        รวมคาครุภัณฑ  965,000.00           

        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรั้วซีเมนตบล็อค บานพักขาราชการ อบจ.ชม. -             -             -             -             100.00  % 600,000.00           
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพักขาราชการอบจ.ชม. -             -             -             -             100.00  % 315,000.00           

               คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการจัดภูมิทัศนทางแยกสะเมิง อําเภอหางดง -             -             -             -             100.00  % 1,143,000.00        

        รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,058,000.00        
รวมงบลงทุน 3,023,000.00        
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        งบรายจายอื่น
        รายจายอื่น
        คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ

         จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาจางที่ปรึกษาดําเนินการตามโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและแกไข

ปญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
-             -             -             -             100.00  % 3,000,000.00        

คาจางที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการกอสราง

ระบบขนสงมวลชนเมืองเชียงใหมในเสนทางนํารอง
-             -             -             -             100.00  % 15,000,000.00      

        รวมงบรายจายอื่น 18,000,000.00      
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 53,603,800.00      

งานไฟฟาถนน
        งบดําเนินการ
        คาวัสดุ  
               วัสดุไฟฟาและวิทยุ -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
               วัสดุกอสราง -             -             -             -             100.00  % 1,500,000.00        

               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 4,500,000.00        

               วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -             -             -             -             100.00  % 450,000.00           
        รวมคาวัสดุ 6,750,000.00        

        รวมงบดําเนินการ 6,750,000.00        
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        งบลงทุน
        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟา -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 300,000.00           

รวมงบลงทุน 300,000.00           
รวมงานไฟฟาถนน 7,050,000.00        

งานสวนสาธารณะ
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการตกแตงเมืองเพื่อตอนรับกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน -             -             -             -             100.00  % 8,000,000.00        
โครงการตกแตงเมืองดวยไมดอกไมประดับและงานศิลปกรรม -             -             -             -             100.00  % 16,000,000.00      

        รวมคาใชสอย 29,000,000.00      
        รวมงบดําเนินการ 29,000,000.00      
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        งบลงทุน
        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนโชตนาชวงหนาสํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
-             -             -             -             100.00  % 972,000.00           

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นที่สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช -             -             -             -             100.00  % 933,000.00           
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,905,000.00        

รวมงบลงทุน 1,905,000.00        
รวมงานสวนสาธารณะ 30,905,000.00      

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการบริหารจัดการโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช -             -             -             -             100.00  % 10,000,000.00      
โครงการทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไมและเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร -             -             -             -             100.00  % 1,200,000.00        
โครงการยอยกิ่งไมใบไมและเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร -             -             -             -             100.00  % 1,500,000.00        
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงงานทําปุยหมักจาก

ของเหลือใช

-             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        

        รวมคาใชสอย 13,700,000.00      
        รวมงบดําเนินการ 13,700,000.00      
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        งบลงทุน
        คาครุภัณฑ  
               ครุภัณฑยานพานหะและขนสง

คาเรือกําจัดผักตบชวา ยาวไมนอยกวา 8 เมตร  1 ลํา -             -             -             -             100.00  % 18,900,000.00      
รวมคาครุภัณฑ 18,900,000.00      
รวมงบลงทุน 18,900,000.00      

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 32,600,000.00      
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 124,158,800.00    

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ของ อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุข -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

/ พระราชเสาวนีย

-             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

โครงการสงเสริมและสรางการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธดานการเมือง การปกครอง

 และกฎหมายสูประชาชน
-             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ -             -             -             -             100.00  % 20,000,000.00      
โครงการบริหารจัดการศูนยสงเสริมการทองเที่ยว และกระจายสินคาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม (CTSDC)

-             -             -             -             100.00  % 300,000.00           

โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน

การดูแลรักษาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        

โครงการปองกัน บําบัดแกไขปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           
โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมการมีงานทําใหกับประชาชนใน  จ.ชม. -             -             -             -             100.00  % 500,000.00           

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น -             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        

        รวมคาใชสอย 33,100,000.00      
รวมงบดําเนินการ 33,100,000.00      

        งบลงทุน
        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอเติมหอประชุม อ.แมแจม -             -             -             -             100.00  % 762,800.00           
โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอเติมหอประชุม อ.หางดง -             -             -             -             100.00  % 4,529,300.00        

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,292,100.00        
รวมงบลงทุน 5,292,100.00        

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 38,392,100.00      
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 38,392,100.00      
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกาย -             -             -             -             100.00  % 2,000,000.00        
โครงการมหกรรมกีฬานักเรียน อบจ.เชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 700,000.00           
โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ -             -             -             -             100.00  % 1,500,000.00        

        รวมคาใชสอย  4,200,000.00        
        รวมงบดําเนินการ 4,200,000.00        

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 4,200,000.00        

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

คาใชจายสําหรับจัดงาน งานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี   งานวันสําคัญของชาติ  

 งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรม

ราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ

-             -             -             -             100.00  % 5,000,000.00        

โครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี

ที่สําคัญของทองถิ่น
-             -             -             -             100.00  % 22,500,000.00      

โครงการอบรมพุทธศิลปลานนาและการอนุรักษ -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
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        รวมคาใชสอย 27,600,000.00      
        รวมงบดําเนินการ 27,600,000.00      

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 27,600,000.00      

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ -             -             -             -             100.00  % 870,700.00           
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ

โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 200,000.00           
โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม -             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        
โครงการกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว -             -             -             -             100.00  % 17,000,000.00      

        รวมคาใชสอย 19,070,700.00      
        รวมงบดําเนินการ 19,070,700.00      

        งบลงทุน
        คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
               คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางรั้วรอบพื้นที่สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เชียงดาว -             -             -             -             100.00  % 1,592,800.00        
            รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง  1,592,800.00        

รวมงบลงทุน 1,592,800.00        
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        งบเงินอุดหนุน
              เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  โครงการจัดงานมหกรรม

ไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 35  ประจําป 2554
-             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม  โครงการเทศกาลมหกรรม

ผาตีนจกแมแจม  ครั้งที่ 18
-             -             -             -             100.00  % 300,000.00           

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหางดง โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรม

ไมแกะสลักบานถวาย ครั้งที่ 21 ป2554
-             -             -             -             100.00  % 200,000.00           

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง  โครงการงาน "มหัศจรรยแมวาง"

(Amazing Maewang)
-             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง  โครงการจัดงานวันสตรอเบอรรี่

และของดีอําเภอสะเมิง ประจําป 2554
-             -             -             -             100.00  % 150,000.00           

รวมงบเงินอุดหนุน 1,750,000.00        
        งบรายจายอื่น
        คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ

         จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาจางที่ปรึกษาดําเนินการโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจ

การทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
-             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
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        รวมงบรายจายอื่น 300,000.00           
รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 22,713,500.00      

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 54,513,500.00      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
        งบบุคลากร
        เงินเดือน(ฝายประจํา)  
               คาจางพนักงานจาง -             -             -             -             100.00  % 10,968,300.00      

        รวมเงินเดือน(ฝายประจํา)  10,968,300.00      
        รวมงบบุคลากร  10,968,300.00      

        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
                   โครงการฝกอบรมและสัมมนา -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           

        รวมคาใชสอย  300,000.00           
        คาวัสดุ  
               วัสดุอื่น ๆ -             -             -             -             100.00  % 20,000.00             

        รวมคาวัสดุ  20,000.00             
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        คาสาธารณูปโภค  
               คาไฟฟา -             -             -             -             100.00  % 600,000.00           
               คาน้ําประปา -             -             -             -             100.00  % 24,000.00             

        รวมคาสาธารณูปโภค  624,000.00           
        รวมงบดําเนินการ 944,000.00           

        งบลงทุน
            คาครุภัณฑ  
            คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ -             -             -             -             100.00  % 1,500,000.00        

            รวมคาครุภัณฑ  1,500,000.00        
            คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
                คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
                       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง -             -             -             -             100.00  % 3,500,000.00        

            รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง  3,500,000.00        
            รวมงบลงทุน  5,000,000.00        

            รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  16,912,300.00      

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
                   โครงการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานผังเมือง -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           
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        รวมคาใชสอย  100,000.00           
        คาวัสดุ  
               วัสดุกอสราง -             -             -             -             100.00  % 50,073,200.00      
               วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -             -             -             -             100.00  % 40,000,000.00      
               วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย -             -             -             -             100.00  % 30,000.00             
               วัสดุอื่น ๆ -             -             -             -             100.00  % 5,500,000.00        

        รวมคาวัสดุ  95,603,200.00      
        รวมงบดําเนินการ  95,703,200.00      

        งบลงทุน
            คาครุภัณฑ  
                   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
                           คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 2 คัน -             -             -             -             100.00  % 3,700,000.00        
                   ครุภัณฑกอสราง
                           คากระบอกเจาะคอนกรีต ขนาด 2 นิ้ว   1 ชุด -             -             -             -             100.00  % 14,400.00             
                           คากระบอกเจาะคอนกรีต ขนาด 6 นิ้ว  1 ชุด -             -             -             -             100.00  % 33,000.00             
                   ครุภัณฑงานบานงานครัว
                           คาเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง -             -             -             -             100.00  % 28,500.00             
                           คาเครื่องตัดหญาแบบขอออน -             -             -             -             100.00  % 20,600.00             

            คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  10,300,000.00      
            รวมคาครุภัณฑ  14,096,500.00      
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            คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

                คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอัฒจันทรสนามกีฬากลาง อําเภอหางดง -             -             -             -             100.00  % 2,295,000.00        
                คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

                คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) -             -             -             -             100.00  % 3,000,000.00        
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ําตกแมลาด ม.2 ต.แสนไห

 อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,021,000.00        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานผาแดน ม. 6 

ต.สันปายาง เชื่อม บานผาแตก ม.10 ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,106,000.00        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานมวงถอย ม.7

ต.ปาไหน เชื่อม บานสันผักฮี้ ม.3 ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,676,000.00        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปาเกี๊ยะนอก 

ม.1- บานบอแกว ม.5 - บานหวยน้ําจาง ม.6 ต.บอแกว อ.สะเมิง เชื่อม

บานหวยหอย ม.19 ต.แมนาจร อ.แมแจม และบานมอนยะ ม.13 ต.แมวิน 

อ.แมวาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,081,000.00        

โครงการกอสรางและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บานใหมหนองหอย ม.6 ต.สันติสุข เชื่อม บานเหลาปวย ม.2 ต.ดอยหลอ

อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,030,000.00        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานขุนยะ ม.5 

ต.บานหลวง เชื่อม บานขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 978,000.00           
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนาสุสานบานวังลุง

บานวังลุงใหม ม.10 ต.หางดง(เขตเทศบาลตําบลทาขาม) เชื่อม บานดอยคํา

ม.8 ต.หางดง (เขตองคการบริหารสวนตําบลหางดง) อ.ฮอด จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 990,000.00           

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานโปงทุง ม.5 

ต.โปงทุง เชื่อม บานฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเตา อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,049,000.00        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานตุงลอย ม.4 ถึง

บานแมอางขาง ม.6 ต.อมกอย เชื่อม บานพุย ม.6 ต.บอหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,000,000.00        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานนายางดิน ม.12

ต.กองแขก เชื่อม บานสบลอง ม.5 ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 944,000.00           

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหวยบง ม.4  

ต.บานจันทร เชื่อม บานใหมพัฒนา ม.2 ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา

 จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,435,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม.4065 บานแพม ม.16 ต.ชางเคิ่ง เชื่อม บานพุย ม.2 ต.ปางหินฝน

อ.แมแจม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,857,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม.2171 บานสันกลาง ม.5 ต.ปาไหน เชื่อม บานขามสุม ม.6 ต.สันทราย

อ.พราว  จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,990,000.00        

โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหนองปาซาง ม.8

ต.ศรีดงเย็น เชื่อม บานสันทราย ม.1 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,435,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม.4259 บานสันปากอ ม.2 ต.แมคะ เชื่อม บานสันทรายคองนอย ม.6

ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,989,100.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

ชม.2012 บานแมจอง ม.4 ต.ตลาดใหญ เชื่อม บานมวงโตน ม.4 ต.แมฮอยเงิน 

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,993,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2097 บานหลวง ม.1 ต.บานหลวง เชื่อม บานทรายแดง

ม.3 ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,929,600.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2076 บานสันหาง ม.3 ต.บานหลวง เชื่อม

บานทรายแดง  ม.3 ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,886,600.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2103 บานปาเหียก ม.9 ต.สันตนหมื้อ เชื่อม

บานปาแดด ม.2 ต.บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,936,600.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.3013 บานแมสูนหลวง ม.1 ต.แมสูน เชื่อม

บานหวยไคร  ม.5 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,945,400.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุง

ผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต  ถนนสาย ชม.4017

บานแมใจใต ม.7 ต.เวียง เชื่อม เขื่อนพลังน้ําแมมาว บานลาน ม.5

ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,999,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.3005 บานหนองผักหนาม ม.4 ต.แมคะ เชื่อม

บานโปงถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,991,400.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.3162 บานปางกวาง ม.13 ต.อินทขิล เชื่อม

บานแมตะมาน ม.2 ต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,995,300.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.5025 บานหวยไร ม.9 ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บานเมืองกื้ด 

ม.1 ต.กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,985,700.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.4100 บานสบออ ม.7 ต.แมนะ เชื่อม บานวังจอม ม.4 

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,980,700.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ชุมชนบานเชียงดาว เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว เชื่อม บานดง ม.7

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,975,700.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.4226 บานปากทางสะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็ก เชื่อม

บานสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,995,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2092 บานหนองปลามัน ม.2 ต.หวยทราย เชื่อม

บานปาติ้ว ม.2 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,990,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.5102 บานปาไมแดง ม.2 ต.ปาปอง เชื่อม บานปาไผ 

ม.2 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,996,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสาย ชม.4380 บานหนองหลวงพัฒนา ม.14 ต.ปาไผ เชื่อม

บานวิเวก ม.8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,989,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2142 บานแมขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บานสันปายาง ม.2

ต.สันปายาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,969,300.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

พรอมปูแผนใยสังเคราะห บานชอแล ม.1 ต.ชอแล เชื่อม บานกางหงส ม.6

ต.บานเปา อ.แมแตง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,751,800.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย ชม.3176 บานหนองแทน ม.2 ต.บานกลาง 

เชื่อม บานรอง ม.8 ต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,844,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

พรอมปูแผนใยสังเคราะห แยกทางหลวงหมายเลข 107 ถึงโรงพยาบาล

ไชยปราการ บานศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเยน็ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,560,800.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานรองดอนชัย ม.2 ต.ปาบง อ.สารภี เชื่อม บานสันกลางใต ม.6 ต.สันกลาง

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,993,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย ชม.4040 บานยางเนิ้ง ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี

เชื่อม บานสันทราย ม.7 ต.หนองแกว อ.หางดง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,870,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานไร ม.5 ต.หารแกว เชื่อม บานตนโชค ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 949,000.00           

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานน้ําแพร ม.4 ต.น้ําแพร เชื่อม บานโรงวัว ม.7 ต.หางดง อ.หางดง

 จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 566,000.00           
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานออนกลางใต ม.9 ต.ออนกลาง เชื่อม บานสหกรณ ม.2 ต.บานสหกรณ

อ.แมออน  จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,062,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองแสะ ม.8 ต.แมแฝก อ.สันทราย เชื่อม บานตนขาม ม.5 ต.ขี้เหล็ก

อ.แมริม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,158,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

พรอมปูแผนใยสังเคราะห เขตเทศบาลเมืองแมโจ เชื่อม เขตเทศบาลตําบล

หนองจอม  บานทาเกวียน ม.4 ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,050,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหัวฝาย ม.9 ต.แชชาง เชื่อม บานปาเปา ม.3 ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,979,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2085 บานนอย ม.11 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 800,000.00           

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานลังกา ม.2 ต.ฟาฮาม เชื่อม บานสันทราย ม.8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 2,385,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองเขียว ม.5 ต.เหมืองแกว อ.แมริม เชื่อม บานปาขอยใต ม.2

ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,993,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานศรีบัวเงิน ม.2 ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม เชื่อม บานโพธิมงคล ม.6

ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,906,000.00        

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1008 บานหนองหอย ม.1 ต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม เชื่อม บานปาเปอะ ม.2 ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,143,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต บานสันอุม ม.6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม

บานหนองแหยง ม.1 ต.หนองแหยง อ.สันทราย  จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,996,000.00        

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บานโปงถืบ ม.12

ต.เวียง เชื่อม บานหนองบัวคํา ม.4 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,861,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแบบเคปซีล ถนนสาย ชม.4029

บานแมขาน ม.1 ต.แมสาบ เชื่อม  บานหวยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,965,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแบบเคปซีล ถนนสาย ชม.4052

บานอมกอย ม.1 ต.อมกอย เชื่อม บานแมหลองนอย ม.2 ต.สบโขง อ.อมกอย

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,975,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแบบเคปซีล ถนนสาย ชม.4067

บานวัดจันทร-บานหวยตอง บานวัดจันทร ม.3 ต.บานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,974,000.00        

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บานหวยทรายขาว

ม.5 ต.ทุงขาวพวง เชื่อม บานสบงาย ม.5 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,779,000.00        

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต สายทางบานปาจู

ม.4 ต.มะขามหลวง เชื่อม บานมะขุนหวาน ม.5 ต.มะขุนหวาน อ.สันปาตอง

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 3,350,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ทางหลวง

หมายเลข 1284 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 บานขุนกลาง ม.7

ต.บานหลวง อ.จอมทอง เชื่อม บานขุนวาง ม.12 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,978,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนน

เลียบทางรถไฟเชียงใหม-ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 ชุมชนรถไฟ ต.วัดเกตุ 

อ.เมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกอง ม.6 ต.สารภี  อ.สารภี จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,995,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย

ชม.4234 บานดงเหนือ ม.9 ต.หางดง เชื่อม บานเวียงดง(บานหวยเสี้ยว)

ม.11 ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,957,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย 

ชม.5138 บานตนผึ้ง ม.2 ต.เหมืองแกว อ.แมริม เชื่อม บานปาขอยใต ม.2

ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,996,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย 

ชม.2016 บานโปง ม.2 ต.แมแฝก เชื่อม บานสหกรณนิคมหัวงาน ม.7

 ต.แมแฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,988,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย 

ชม.2034 บานทุงเหลา ม.1 ต.ออนกลาง อ.แมออน เชื่อม บานแพะ ม.10

ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,986,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย 

ชม.3039 บานปาไผกลาง ม.7 ต.แชชาง เชื่อม บานรองกองขาวใต ม.12 

ต.บวกคาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,997,000.00        

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนเขา

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติใกลที่ตั้งสถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม(ดอยสุเทพ) บานดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ 

อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,113,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ขามน้ําแม

วังนอย ม.2 บานปาแดด ต.บานหลวง เชื่อม บานสันปอธง ม.2  ต.สันตนหมื้อ

อ.แมอาย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 959,000.00           

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ขามลําหวยเดื่อ

บานหลายฝาง ม.6 ต.แมขา อ.ฝาง เชื่อม บานปารวก ม.5 ต.ปงตํา 

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 801,000.00           

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ขามลําน้ําขาน

บานปาออย ม.5 ต.ทุงสะโตก เชื่อมบานปวงสนุก ต.บานกลาง อ.สันปาตอง

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 2,543,000.00        

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 1284

ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 บานขุนกลาง ม.7 ต.บานหลวง

อ.จอมทอง เชื่อม บานขุนวาง ม.12 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,457,000.00        

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาวัดศรีอุทุมพร 

บานแมขิหลายฝาง ม.2  ต.ศรีดงเย็น (เขตเทศบาลตําบลไชยปราการ) 

เชื่อม บานหนองปาซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น(เขต อบต.ศรีดงเย็น) อ.ไชยปราการ

จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,779,800.00        

โครงการปองกันการกัดเซาะไหลทาง ถนนสาย ชม.4016 บานสันโคง 

ม.6  ต.มะลิกา เชื่อม บานคายใน ม.2 ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 3,917,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

โครงการกอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสุพรรณ ม.6

ต.ปาบง เชื่อม บานทาตนกวาว ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,757,000.00        

โครงการตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106

ลําพูน-เชียงใหม บานสันปาเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม เชื่อม

บานปากกอง ม.6 ต.สารภ ีอ.สารภี จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 1,370,000.00        

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 106 

ลําพูน-เชียงใหม บานสันปาเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม เชื่อม

บานปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม

-             -             -             -             100.00  % 840,000.00           

                คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล
                 หรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

โครงการจางออกแบบ ประมาณราคา คาควบคุมงานที่จายใหแก

หนวยงานของรัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

-             -             -             -             100.00  % 2,000,000.00        

            รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง  127,778,800.00    
            รวมงบลงทุน  141,875,300.00    

            รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  237,578,500.00    
            รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  254,490,800.00    
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายจายจริง  ประมาณการ
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
                   โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานทําปุยหมักฯ -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

        รวมคาใชสอย  100,000.00           
        รวมงบดําเนินการ  100,000.00           

        รวมงานสงเสริมการเกษตร  100,000.00           

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
        งบดําเนินการ
        คาใชสอย  
               รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะฯ
                   โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน -             -             -             -             100.00  % 2,000,000.00        

        รวมคาใชสอย  2,000,000.00        
        รวมงบดําเนินการ  2,000,000.00        

        รวมงานอนุรักษแหงน้ําและปาไม  2,000,000.00        
        รวมแผนงานการเกษตร  2,100,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจาย
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รายจายจริง  ประมาณการ
ยอดตาง (%)

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
        งบกลาง
            คาชําระหนี้เงินตน -             -             -             -             100.00  % 2,190,850.00        
            เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -             -             -             -             100.00  % 3,688,000.00        
           เงินสํารองจาย -             -             -             -             100.00  % 106,170,000.00    
           รายจายตามขอผูกพัน -             -             -             -             100.00  % 5,395,600.00        
           เงินชวยพิเศษ -             -             -             -             100.00  % 100,000.00           

รวมงบกลาง 117,544,450.00    
บําเหน็จบํานาญ

           เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น -             -             -             -             100.00  % 8,660,000.00        

           เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น -             -             -             -             100.00  % 300,000.00           
           เงินบําเหน็จลูกจางประจํา -             -             -             -             100.00  % 150,000.00           

        รวมบําเหน็จบํานาญ  9,110,000.00        
รวมแผนงานงบกลาง  126,654,450.00    

รวมทุกแผนงาน  930,000,000.00    
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รายละเอียดประมาณการรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น   159,124,480     บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป รวม    119,342,500 บาท 
 งบบุคลากร รวม  45,081,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม       11,499,500 บาท 

1. เงินเดือนนายก/รองนายก ต้ังไว 1,471,600 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนงรองประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ต้ังจายจากเงินรายได 

2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ต้ังไว    390,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชี ยงใหม    รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เชี ยงใหม  ตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารง
ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดท่ีดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด                     
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ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด  พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ต้ังจายจากเงินรายได 

3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ต้ังไว   390,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม           
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด       
ท่ีดํารงตําแหนง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2547 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
 ต้ังจายจากเงินรายได 

4. เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบจ. ต้ังไว     860,900 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและ           
ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด        
ท่ีดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2547 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
ต้ังจายจากเงินรายได 

5. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ต้ังไว   8,387,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สมาชิกสภาองคการบริหาร
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สวนจังหวัดเชียงใหม และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 33,581,500 บาท 
1.  เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว     16,716,900 บาท 

เ พ่ือจายเปนเ งินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตาง  ๆ              
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน      รวม 3,471,400 บาท 
- เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูบริหาร ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดระดับผูบริหารไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

 - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ เงินวิทยฐานะ และเงินคาตอบแทนอื่นตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

 - เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  ท่ีไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม หรือ   
ท่ีไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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3. เงินประจําตําแหนง   ต้ังไว      930,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหารระดับ 9 และระดับ 8 ท่ีมีฐานะและหนาท่ี     
ในการบริหารงาน  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  รองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเปนกอง          
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

4. คาจางลูกจางประจํา    ต้ังไว      1,411,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําตําแหนงตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

5. เงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจาง   ต้ังไว      164,900 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําท่ีไดรับการปรับอัตราเงินเดือนตาม
บัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม หรือท่ีไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น
สูงสุดของอันดับ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

6. คาจางพนักงานจาง    รวม     3,466,400 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงตาง ๆ ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

 - เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเดน   
ในอัตรารอยละ 3 - 5 ของฐานคาตอบแทนกอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปน้ัน 

 ต้ังจายจากเงินรายได 

7. เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   ต้ังไว   7,420,900 บาท         
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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 งบดําเนินการ    รวม    70,572,700 บาท 
 คาตอบแทน     รวม    7,875,000 บาท 

   1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ รวม    7,050,000 บาท

  อันเปนประโยชนแก อปท.   
- เพ่ือจายเปนเงินคาสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
- เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

ขาราชการถายโอน ลูกจางถายโอนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
สําหรับเปนขวัญและกําลังใจใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางหนวยงาน 
ท่ีปฏิบัติงานเขาตามหลักเกณฑของทางราชการ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 

   2. คาเบี้ยประชุม   รวม   250,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด        

คาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง  ใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงาน
บริหารบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   ตามท่ีกฎหมาย                 
และระเบียบกําหนดไว 

- เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสภาฯ ชุดตาง ๆ ประจําสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดท่ีเขาประชุม 

 ต้ังจายจากเงินรายได      

   3. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว    575,000 บาท                       
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาใชสอย   รวม   53,956,200 บาท 
   1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   รวม   15,738,200 บาท 

-    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการโฆษณาเผยแพรขาวสาร กิจกรรมขององคการบริหาร    
สวนจังหวัดเชียงใหม  ทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ ท้ังในและนอกสถานท่ี
เชน การเชาคอลัมนหนังสือพิมพ ขาวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศนฯลฯ 
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ตลอดจน การจางเอกชนในการจัดทําประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบ  การจัดงาน
แถลงขาว  การโฆษณาเผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
สงเสริมการสวนรวมเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานเฉลิม    
พระเกียรติ  งานประเพณีทองถิ่นหรือกิจกรรมอื่นใดท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
เชน การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ  ปายประชาสัมพันธ  ปายสถิติตางๆ และการจัดทํา
หนังสือประชาสัมพันธผลงานกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
ทําเนียบสวนราชการและหนวยงานเอกชนจังหวัดเชียงใหมในกรณีพิเศษเน่ืองใน
เทศกาลท่ีสําคัญ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  หรือเปนกิจกรรมท่ีเปนการเชิดชูเกียรติแกผูทํา
ประโยชนหรือสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดเชียงใหม  เปนตน 

- เพ่ือจายเปนคาฤชาธรรมเนียมตางๆ ในการฟองคดีแพง คาธรรมเนียมแลกเปลี่ยน
ท่ีดิน  คาภาษีบํารุงทองท่ีในการเชาหอประชุมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีจําเปน   
ตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ 

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางหน่ึงอยางใดและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ           
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 
หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ      
80  พรรษา  หรืออาคารสถานท่ีท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดรับมอบ
ใหอยูในความดูแลรับผิดชอบ  จางเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟา   และเครื่องขยายเสียง
สําหรับขบวนแหงานประเพณีตางๆ เชน งานลอยกระทง งานสงกรานต    คาดูแล
รักษาลิฟต  จางเหมากําจัดปลวก   จางเหมาดูดสวม  จางเหมาตกแตงสวนหยอม 
ปลูกตนไมและตกแตงตนไม ตลอดจนการจางเหมาอื่น ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําหนังสือ เอกสาร รายงานสรุปผลการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน หรือเอกสารอื่นๆ ฯลฯ 
เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รวมท้ัง
เอกสารเชิญชวนประชาชนเขารบัฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
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- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พรอมติดต้ังอุปกรณระบบเครือขาย ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํารายงานประจําป 2553  ขององคการบริหารสวน 
จังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน  คาจางเหมาเอกชนหรือนิติบุคคลในการจัดทํารายงาน
ประจําปฯ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการฯ  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 5 หนา 349 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ ความ
โปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :   เสริมสรางความพรอม                   
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําหนังสือเพ่ือการ
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน  คาจางเหมา
เอกชนหรือนิติบุคคลในการจัดทําหนังสือวารสาร  คาใชจายเบ็ดเตล็ดในการ
ดําเนินงาน  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการฯ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 6 หนา 350 
 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ ความ
โปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :   เสริมสรางความพรอม                   
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

- เ พ่ือจ ายเปนค าใชจ ายในการดําเนินการตามโครงการจัดจ างหนังสือพิมพ
ประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน         
คาเชาคอลัมนหนังสือพิมพสวนภูมิภาคหรือทองถิ่น  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ             
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการฯ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 7 หนา 351  
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ ความ
โปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :   เสริมสรางความพรอม                   
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
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 - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมในรายการ  “ทุกทิศท่ัวถิ่น กับ  อบจ .”           
โดยจาย เปนค าดําเนินการในการจัดทํารายการ  “ ทุกทิศท่ัวถิ่น   กับ  อบจ .”                 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  คาเชาเวลาออกอากาศ  ตลอดจน        
คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการฯ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี        
 แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ 
 ควบคุม   และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  8  หนา 351 

สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ         
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ : เสริมสรางความพรอม       
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

     ต้ังจายจากเงินรายได 

2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   รวม   4,600,000 บาท 
    (1)  คารับรอง        ต้ังไว    4,000,000 บาท          

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจาย              
ท่ีเก่ียวเน่ืองในการรับรอง รวมท้ังคาบริการ และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจาย
ท่ีเก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไป
นิเทศดูงาน   ตรวจงานหรือเ ย่ียมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจาหนาท่ี               
ท่ีเก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังจายตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว  2381  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

    (2)  คาเลี้ยงรับรอง        ต้ังไว    600,000 บาท          
เพ่ือจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืมตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ   
ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการ
แตงต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท้ังน้ี          
ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซึ่งเขารวมประชุม        
ต้ังจายตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี    
28 กรกฎาคม 2548 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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   3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  รวม   33,398,000 บาท 
   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
    (1) คาของขวัญ ของรางวัล ถวยรางวัลหรอืเงินรางวัล   ต้ังไว    500,000 บาท          

เพ่ือจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล ถวยรางวัลหรือเงินรางวัล  คาสมนาคุณ              
อันเ ก่ียวกับกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด  รวมถึงหนวยงานอื่น                     
ท่ีขอสนับสนุนรางวัลจากองคการบริหารสวนจังหวัด และจัดซื้อของท่ีระลึก          
เพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนใหแกแขกผูมาเย่ียมเยือน หรือชวยปฏิบัติงานหรือบริจาค
ทรัพยสินชวยเหลือกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด  
ต้ังจายจากเงินรายได 

    (2) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  ต้ังไว    100,000 บาท  
           และพวงมาลา 

เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา ในงานราชพิธี       
รัฐพิธี พานประดับ พุมดอกไม เพ่ือมอบใหแกบุคคลตาง ๆ หรือ วาง ณ อนุสาวรีย 
หรือ พวงหรีดสําหรับศพผูมี เกียรติ ตลอดจนพิธีเปดและการปดประชุมสภา    
องคการบริหารสวนจังหวัดและกิจการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    (3)  คาใชจายในการสรรหาบคุลากร    ต้ังไว    400,000 บาท          
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสอบแขงขัน การคัดเลือก กรณีท่ีมีเหตุพิเศษ       
ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตงต้ังเปน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด 
เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการฯ  คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน  คาเชาสถานท่ี 
คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรรหาบุคลากร 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552–2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และ                    
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1 หนา 340 
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    (4)  โครงการ อบจ. บริการประชาชน (GCS)    ต้ังไว 100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมบริการ
ประชาชน  ณ เคานเตอรบริการประชาชน (GCS) โดยจายเปน คานํ้าประปา คาไฟฟา 
คาวัสดุสํานักงาน ตลอดจนคาใชจายอื่น  ๆท่ีเก่ียวของกับศูนยบริการประชาชน (GCS) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา: การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ                
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5  หนา 343 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (5)  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลและพัฒนาเว็บไซต ต้ังไว    48,000 บาท          
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพัฒนาแผนท่ีภาษีฯ ท่ีจัดทําไว โดยพัฒนาฐานขอมูล
เก่ียวกับผูประกอบการท่ีตองชําระคาภาษีฯ คาธรรมเนียมฯ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลารวมถึงพัฒนาเว็บไซตท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับแผนท่ีภาษีฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ             
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  6  หนา 344 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (6) โครงการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูล ต้ังไว    300,000 บาท          
        เว็บไซตสองภาษา   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงพัฒนาขอมูลเว็บไซต
สองภาษา   โดยจายเปน  คาจางเหมาเอกชน หรือนิติบุคคลในการปรับปรุงพัฒนา
ฐานขอมูลเว็บไซตสองภาษา  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน     
การตามโครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และ                    
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554– 2556) ป 2554 รายการที่  9  หนา 337 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ   กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

   (7) โครงการฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน     ต้ังไว    2,500,000 บาท          
        เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    ของคณะผูบริหารขาราชการ  ลูกจางประจํา  
    และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน        
เ พ่ือ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของคณะผูบริหาร  ข าราชการ 
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม             
ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนินการเอง หรือองคกร หรือสถาบันอื่น
เปนผูดําเนินการ โดยจายเปน  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาจัดสถานท่ีพิธีเปด- ปด คาวัสดุอุปกรณ 
คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม  คาตอบแทนวิทยากร  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ         
ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานตามระเบียบฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และ                    
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554– 2556) ป 2554  รายการที่  1  หนา 330 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ   กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (8) โครงการฝกอบรมหลักสตูรการใชหลกั ต้ังไว    50,000 บาท          
         มนุษยสัมพันธพัฒนาคน พัฒนางาน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรการใชหลักมนุษยสัมพันธ  
พัฒนาคน  พัฒนางาน โดยจัดฝกอบรมขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  จํานวน 50 คน ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
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เชียงใหมดําเนินการเอง หรือองคกร หรือสถาบันอื่น  เปนผูดําเนินการ  โดยจายเปน
คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  
คา จัดสถานท่ีพิธี เปด- ปด  คา วัสดุอุปกรณ  คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม  
คาตอบแทนวิทยากร  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเ ก่ียวของกับการฝกอบรม        
ตามระเบียบฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และ                    
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554– 2556) ป 2554  รายการที่  4  หนา 333 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ   กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (9) โครงการฝกอบรม หลักสูตรความรู ต้ังไว 50,000 บาท 
          การบริหารความเส่ียง   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรความรูการบริหารความเสี่ยง   
โดยการจัดฝกอบรมขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีดํารงตําแหนง    
ระดับ 3 ขึ้นไป จํานวน 30 คน  ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนินการเอง
หรือองคกร หรือสถาบันอื่น  เปนผูดําเนินการ โดยจายเปน คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ   
คาเบ้ียเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม   คาจัดสถานท่ี            
พิธีเปด–ปด คาวัสดุอุปกรณ คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม   คาตอบแทนวิทยากร 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีใชในการฝกอบรมตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา : การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และ           
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  2  หนา 331 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
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    (10) โครงการฝกอบรม  หลักสูตรความรูเกี่ยวกับ ต้ังไว    250,000 บาท          
           กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม หลักสูตรความรูเก่ียวกับกฎหมาย  
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ี โดยจัดฝกอบรมขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดทุกระดับ  จํานวน  150 คน  ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการเอง หรือองคกร หรือสถาบันอื่น   เปนผูดําเนินการ  โดยจายเปน คาเชา
ท่ีพัก  คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม        
คา จัดสถานท่ีพิธี เปด–ปด  คา วัสดุอุปกรณ  คาลงทะเบียน  คาธรรมเนียม 
คาตอบแทนวิทยากร ตลอดจนคาใชจายอื่นๆท่ีใชในการฝกอบรมตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา: การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ   และ                     
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 3 หนา 332 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (11) โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม    ต้ังไว    100,000 บาท          
        พบส่ือมวลชน (Press  Relationship) 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมพบสื่อมวลชน (Press  Relationship) โดยจายเปน คาจัดทําเอกสาร
เผยแพร คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาของท่ีระลึก รวมท้ังคาบริการ ตลอดจน
คาใชจายอื่น ๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามโครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  9  หนา 352 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :  เสริมสรางความพรอม       
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน    
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    (12) คาใชจายในการฝกอบรม สมัมนาและศึกษาดูงาน ต้ังไว 5,000,000 บาท 
          ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม     
เปนผูดําเนินการเอง หรือองคกร หรือสถาบันอื่นเปนผูดําเนินการ โดยจายเปน
คาใชจายตางๆ เชน  คาจัดสถานท่ีพิธีเปด -  ปด  คาวัสดุอุปกรณ  คาลงทะเบียน  
คาธรรมเนียม  คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาท่ีพัก คาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม  
สัมมนาและศึกษาดูงาน  ตามระเบียบฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ   และ                    
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  รายการที่  7  หนา 336 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถ  
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (13) โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง ต้ังไว    500,000 บาท 
    สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 
    สมาชิกวุฒิสภาตามท่ีกฎหมายกําหนด          

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด โดยจายเปน  
คาใชจายในการรณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับการเลือกต้ัง การใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายการเลือกต้ังแกประชาชน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการเลือกต้ัง       
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  รายการที่  4  หนา 348 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ : เสริมสรางความพรอม        
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
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      (14) โครงการสงเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังผูบริหาร ต้ังไว    20,000,000 บาท 
    สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม          

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปนคาตอบแทนบุคคลท่ีไดรับการ
แตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีในการเลือกต้ัง     คาวัสดุอุปกรณ การรณรงคประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการเลือกต้ัง ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการเลือกต้ัง       
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  รายการที่  3  หนา 347 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  เสริมสรางความพรอม         
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

    (15) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว    3,500,000 บาท          
        ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม โดยจายเปน  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ    
ท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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   4.  คาบํารุงรกัษาและซอมแซม     รวม    220,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและเครื่องมือตางๆท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองทําการ
ซอมแซมใหอยูในสภาพดี  สามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท  
เชน  เครื่องปรับอากาศ   เครื่องพิมพดีด    เครื่องอัดสําเนา  เครื่องถายเอกสาร       
เครื่องคอมพิวเตอร โตะ  เกาอี้ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาวัสดุ รวม   4,655,500 บาท 
   1. วัสดุสํานักงาน   ต้ังไว   955,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง  
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว  แฟม 
แบบพิมพตางๆ  ฯลฯ หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือ  
ตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 

   2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 50,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา เทปพัน
สายไฟฟา สวิตซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณอื่น ๆ เพ่ือใชสําหรับ
ซอมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟาท่ีเกาและชํารุดใหสามารถใชงานไดดีมีความปลอดภัย  
ตลอดจนการจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุด     
ไมเกิน 5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   3. วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว    100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ  เชน แกวนํ้า จานรอง ถวยชาม 
ชอนสอม  ผาปูโตะ ไมกวาด ฯลฯ เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 



- 93 - 

 

 

 

   4. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว   3,100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ
รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องมือตางๆ ฯลฯ ท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   5. วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว    450,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบผา
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง    
กระดาษตอเน่ือง ฯลฯ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีมี            
ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาสาธารณูปโภค รวม 4,086,000 บาท 
   1. คาไฟฟา ต้ังไว 2,100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับใชภายในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ         
80 พรรษา สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หอประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โรงเก็บรถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ตลอดจนคากระแสไฟฟาและคาธรรมเนียมรักษามิเตอรท่ีใชประจําในทรัพยสิน     
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และคากระแสไฟฟาอื่น ๆ ท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมขอใชในงานตางๆ หรืองานท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมจัดขึ้น 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   2. คานํ้าประปา ต้ังไว 500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา สําหรับใชภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม   หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   อาคาร
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตลอดจนคานํ้าประปาและคาธรรมเนียมรักษา
มิเตอรท่ีใชประจําในทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมทุกแหง 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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   3. คาโทรศัพท ต้ังไว 362,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีใชประจําอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โทรศัพทมือถือสําหรับผูบริหาร  
หัวหนาสวนราชการ  หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม               
ศูนยเครื่องกลฯ บานพักหัวหนาสวนราชการ ตามท่ีจายจริงและระเบียบกําหนด 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   4. คาไปรษณีย ต้ังไว 500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาสงหนังสือและคาไปรษณียภัณฑตางๆ ฯลฯ ในราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม และกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 

  5.  คาบริการทางดานโทรคมนาคม รวม       624,000 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับคาบริการอินเตอรเน็ตอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา และสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  โดยใชระบบ 
Corporate  Leased Line ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซตและฐานขอมูล รวมท้ังการ          
จดทะเบียนโดเมน chiangmaipao.go.th และ tourinChiangMai.com ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา  :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และ                
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  8  หนา 336 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซตและฐานขอมูล และ         
จดทะเ บียนชื่ อ เ ว็บไซต   งานแผนท่ีภาษีฯ  สําหรับจัดเ ก็บขอมูล เ ก่ียวกับ
ผูประกอบการท่ีตองชําระภาษีฯ  คาธรรมเนียม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา : การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และ             
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  6  หนา 344 
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 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับคาเชื่อมระบบระหวางสํานักงานองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม กับศูนยบริการรวม  (GCS) ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เก่ียวของกับระบบ
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา : การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และ             
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5  หนา  343 

 ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบลงทุน รวม 3,338,800 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 3,338,800 บาท 
  1. ครุภัณฑสาํนักงาน รวม 94,000 บาท 
    (1)  คาเครื่องพิมพบัตร ต้ังไว 85,100 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพบัตร จํานวน 1 เครื่อง  เพ่ือใชในการพิมพบัตร
ประจําตัวขาราชการ  ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ             
จึงจัดหาตามราคาสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- เปนชนิด Thermal  Transfer  
- สามารถพิมพไดท้ังสีและขาวดํา 
- รองรับบัตรขนาด  0.3 -1 มม. 
- ความเร็วในการพิมพ ไมนอยกวา 25 วินาที/ใบ 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตามแผนพัฒนา 
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(14)  หนา 362 
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    (2)  คาโตะทํางาน ต้ังไว 8,900 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานผูอํานวยการกอง จํานวน 1 ตัว เพ่ือรองรับ        
การจัดต้ังกองการเจาหนาท่ี เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ    จึงจัดหาตามราคาสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ดังน้ี 

- เปนโตะไม 
- มีขนาดไมนอยกวา  ยาว 200 ซม. กวาง  85  ซม. สูง 75 ซม. 

ต้ังจายจากเงินรายได   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(6)  หนา 361 

  2. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 2,680,000 บาท 
    (1) คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคลื่อน 2 ลอ ต้ังไว       1,490,000 บาท 
    แบบดับเบิ้ลแคบ  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแคบ 
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 745,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ     
ประจําปงบประมาณ  2553 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

-  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแคบ 
-  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี. 
-  เปนกระบะสําเร็จรูป 
-  หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแคบ 4 ประตู 
-  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
-  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(1)  หนา 360 
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    (2)  คารถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล) ต้ังไว       1,190,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถโดยสาร  ขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังน้ี 

-  ขนาด 12 ท่ีน่ัง เครื่องยนตดีเซล 
-  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี. 
-  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต              
แนวทางการพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป                
(พ.ศ. 2554 – 2556)  ป 2554 รายการที่  11(2)  หนา 279 
 

  3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 11,000 บาท 
    (1)  คากลองถายภาพนิ่งระบบติจิตอล ต้ังไว 11,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  2553 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- เปนกลองคอมแพ็ค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล 
- ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ (Image  Sensor) 
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม 
    หรือเมื่อตองการเปลี่ยน 
- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
- มีกระเปาบรรจุกลอง 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554รายการท่ี  1(2)  หนา 360 
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   4. ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 223,800 บาท 
    (1)   คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค   ต้ังไว 26,800 บาท 
    สําหรับงานสํานักงาน แบบท่ี 2  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ประกอบดวย 
1.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงานสํานักงาน  แบบท่ี 2 โดยมีคุณลักษณะ 
     พ้ืนฐานดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา       
 2.0 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz  
 จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา  
    ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  
 จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Mbps จํานวนไมนอยกวา  
     1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 

2.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
     CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน  1  ชุด 
3.  การรับประกัน 2 ป 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(10)  หนา 361 
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    (2)  คาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานสํานักงาน  ต้ังไว 134,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ 
จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 26,800 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดย 1 ชุด  ประกอบดวย  
1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
    ไมนอยกวา 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT)  
    ไมนอยกวา  800 MHz จํานวน  1  หนวย 
- มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา  
   มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา  
    ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps  
    จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  
    และมีขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

2.   เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
       CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 
4.   การรับประกัน 2 ป 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(8) หนา 361 
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    (3)   คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ต้ังไว 27,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 9,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ 

 ไดไมนอยกวา 250 แผน 
- การรับประกัน 2 ป 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(12) หนา 362 

   (4)   คาเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร ต้ังไว 36,000 บาท 
    ระดับศูนยบริการ  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 
จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิว เตอร              
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังน้ี 

- เปนสแกนเนอรชนิด Flatbed ปอนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder) 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

ต้ังจายจากเงินรายได 



- 101 - 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1(7) หนา 361 

  5. คาบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ รวม 330,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพดี เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

  งบรายจายอื่น รวม 350,000 บาท 
   รายจายอื่น รวม 350,000 บาท 

   คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผล หรือพัฒนา ต้ังไว       350,000 บาท 
   ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหา หรอืปรับปรุงครุภัณฑ 
   ท่ีดิน และหรอืสิ่งกอสราง 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ        
แกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  10 หนา  353 

 
............................................... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม      12,692,770 บาท 
 งบบุคลากร รวม        5,066,600 บาท 
 เงินเดือน(ฝายประจํา) รวม        5,066,600 บาท 

1.    เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว       4,801,700 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตางๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2.  คาจางพนักงานจาง ต้ังไว          264,900 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

  งบดําเนินการ รวม        6,052,670 บาท 
   คาตอบแทน รวม           300,000 บาท

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว         300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 

คาใชสอย รวม        5,170,000 บาท 
    1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม           100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ โดยจางเหมาใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด       
ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลงครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหน่ึง และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจัดทําเอกสาร  แผนพับ โปสเตอร 
ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัด 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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   2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม  5,050,000 บาท 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
    (1)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร ต้ังไว          500,000 บาท 
        สวนจังหวัดเชียงใหม   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แผนการดําเนินงาน            
โดยจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ เชน การจัดเวทีประชาคมอําเภอในเขต
พ้ืนท่ีอําเภอตางๆในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนฯ คาจางองคกรหรือสถาบันในการจัดทําแผนฯ จัดการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนฯ  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม   คาเชาสถานที่  คาจัดสถานท่ี  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาจัดทําเอกสาร  ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของเพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  11  หนา 354 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ  :  เสริมสรางความพรอม        
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

    (2) โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ต้ังไว          500,000 บาท 
        จังหวัดเชียงใหม   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม  เชน คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
ท่ีเก่ียวของกับการประสานการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น             
การประสานและบูรณาการ  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ  ท่ีเก่ียวของ เชน คาเชาสถานท่ี คาจัดและตกแตงสถานท่ี  
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คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม   คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ         
ท้ังน้ี  เพ่ือใหการประสานการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
ในเขตจังหวัดเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  12  หนา 355 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  เสริมสรางความพรอม        
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

    (3)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการ  ต้ังไว       2,000,000 บาท 
        ศูนยสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายสินคา 
    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจงัหวัดเชียงใหม   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนยสงเสริม
การทองเท่ียวและกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัด
เชียงใหม (CHIANGMAI  TOURISM & SMEs  DISTRIBUTION  CENTER : 
CTSDC) อาทิ คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  คาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุคอมพิวเตอร  คาจัดทําเอกสาร คาเชาสถานที่จัดการประชุม  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาใชจายในการจัดการแถลงขาว  ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552– 2556)   ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทาง             
การพัฒนา  :  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ  และตามแผนพัฒนาสามป           
(พ.ศ. 2554– 2556) ป 2554 รายการที่  2  หนา 208 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ังคั่งอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินเพ่ือการ
กระจายรายไดอยางเปนธรรม 
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    (4)  คาใชจายจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ต้ังไว         100,000 บาท 
        ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  โดยจายเปน   คาจัดการประชุมชี้แจงและประชุม
พิจารณางบประมาณรายจาย  เชน คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจัด
สถานท่ี คาจัดทําเอกสาร คาจางเหมาบริการ คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม    
เปนไปดวยความเรียบรอย 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  15  หนา 359 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ   กลยุทธ  :  เสริมสรางความพรอม      
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

    (5)  คาใชจายติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม   ต้ังไว         500,000 บาท 
        แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม การจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ  โดยจายเปน คาใชจายในการดําเนินการ เชน จัดการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คาเชาสถานท่ี  คาจัดสถานท่ี คาอาหารวาง
และเคร่ืองด่ืม  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก คาจัดทํารายงาน ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ
ในการออกปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการขององคการ   
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมในพ้ืนท่ีเพ่ือใหการติดตามประเมินผลเปนไป           
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายให
สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  13  หนา 356 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  เสริมสรางความพรอม        
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

   (6)  โครงการบรหิารจัดการศูนยเครือขาย ต้ังไว 1,000,000 บาท               
   เพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม  

        ในการพัฒนาทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม     
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนยเครือขาย          
เพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น (Clinic  Center) 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2554  เพ่ือสนับสนุน 
สงเสริม  ประสานการปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม    
และสวนราชการท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาของประชาชนและการพัฒนาทองถิ่น 
โดยการจัดอบรม  การประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงาน โดยจายเปน  คาเชาสถานท่ี 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน คาเชาท่ีพัก          
คาพาหนะสําหรับวิทยากร  คณะกรรมการ  และผูท่ีเก่ียวของ คาใชจายในการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ     เพ่ือโฆษณาเผยแพรขอมูลขาวสาร ฯลฯ  ตลอดจนคาใชจาย   
อื่น ๆ ในการจัดฝกอบรม การจัดประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  
และผูท่ีเก่ียวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  14  หนา 357 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  เสริมสรางความพรอม          
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
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    (7)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทํา   ต้ังไว          200,000 บาท             
   แผนพัฒนาและงบประมาณรายจายของ 

    องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม     
เพ่ือจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาและงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม         
โดยดําเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากร และผูเก่ียวของกับ
การจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ใหมีความเขาใจ เกิดศักยภาพ ในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณ
รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามกําหนดหวงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําป 
โดยอาจมอบหมายใหหนวยงานเอกชน หรือสถาบันอื่น  ดําเนินการจัดอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามระเบียบท่ีทาง
ราชการกําหนดไว 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และ           
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  10  หนา 338 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถ 
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

   (8)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ต้ังไว          250,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะเดินทาง 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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3. คาบํารุงรกัษาและซอมแซม รวม             20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตอง       
ทําการซอมแซมใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท  
เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา  เครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม           582,670 บาท 
    1.  วัสดุสํานักงาน ต้ังไว          201,420 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ซึ่งโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึกโรเนียว  แฟม 
สมุดบัญชี แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา       
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    2.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ต้ังไว          100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ
รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องมือตางๆ ฯลฯ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    3.  วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว         281,250 บาท 
- เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือ    
 แถบผาพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  

 แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการ  
 ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตลอดจนการจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรอืตอชุดไมเกิน 20,000 บาท   

 -  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อระบบปฏิบัติการปองกันไวรัสคอมพิวเตอรตามโครงการ 
ระบบปองกันไวรัส สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และลูกขาย ภายใน
สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552– 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา /สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และ                  
ตามแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  6 หนา 366 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการ  กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถบุคลากร      
มุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบลงทุน รวม       1,573,500 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม       1,573,500 บาท 
  1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม          745,000 บาท 
    (1)  คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคลื่อน 2 ลอ ต้ังไว        745,000 บาท 
    แบบดับเบิ้ลแคบ  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแคบ 
จํานวน 1  คัน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  2553
โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังน้ี 

-  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแคบ 
-  ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี. 
-  เปนกระบะสําเร็จรูป 
-  หองโดยสารเปนแบบดับเบ้ิลแคบ 4 ประตู 
-  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
-  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  4 (1)  หนา 365 
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   2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม           808,500 บาท 
    (1)  คาเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป ต้ังไว              8,500 บาท 
    แบบท่ี 2 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป แบบท่ี 2 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 4,800x9,600 dpi 
-  สามารถแสดงภาพหลังจากการสแกนภายใน ไมเกิน 10 วินาที 
-  สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  4 (2)  หนา 365 

    (2)  คาชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการ ต้ังไว        800,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการพรอมการติดต้ัง สําหรับติดต้ังบน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและลูกขายภายในสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการ IT สีขาว เพ่ือใหมีระบบปฏิบัติการท่ีถูกตองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ โดยจัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ประกอบดวย 

 (1) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย   
                   (Server)  พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 2 ชุด 
 (2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย 
                   พรอมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง  จํานวน 200 ชุด 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5  หนา 365 
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   3. คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ รวม           20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพดี เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

  
…………………………. 
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งานบริหารงานคลัง รวม 27,089,210 บาท 
  งบบุคลากร รวม 13,150,800 บาท 
 เงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 13,150,800 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว 12,442,200 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตางๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 708,600 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินการ รวม 13,278,000 บาท 
   คาตอบแทน รวม 9,810,000 บาท 

1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจ 
การจาง ผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 510,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม    ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ    
ต้ังจายจากเงินรายได 
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3. คาเชาบาน ต้ังไว 1,500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาเชาบานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีสิทธิ์
ไดรับคาเชาบานตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

4. เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร ต้ังไว 600,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตางๆขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบของทางราชการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

5. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 7,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตามระเบียบของทางราชการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 คาใชสอย รวม 2,190,000 บาท 
   1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 990,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ  ดัดแปลง  ตอ เ ติมครุ ภัณฑหรือสิ่ งกอสร างอย างใด  และอยู ใน              
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสแกนเอกสาร คาจางเหมาถายเอกสาร  
คาจางเหมาบรรจุหีบหอพัสดุภัณฑ ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ท่ีเปนกิจการ        
ในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- เพ่ือจายเปนคารับวารสารดานวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานองคการบริหารสวน
จังหวัด หนังสือพิมพรายวันสวนกลางและสวนทองถิ่น ตลอดท้ังหนังสือเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆเก่ียวกับการเงิน การคลัง การบัญชีการงบประมาณ
การพัสดุ ฯลฯ เพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงาน 

- เพ่ือจายเปนคาฤชาธรรมเนียมตางๆ การเชาหองประชุม และคาธรรมเนียมตางๆ              
ท่ีจําเปนตองดําเนินการในระหวางปงบประมาณ 

 ต้ังจายจากเงนิรายได 
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   2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 950,000 บาท 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
    (1)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ ต้ังไว 150,000 บาท 
    พัฒนารายได 

เพ่ือจายเปนคาใชจายสนับสนุนในการพัฒนาการจัดเก็บรายได  การพาณิชยใหมี
ประสิทธิภาพ  การออกประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาใจถึงการชําระภาษีฯ  
การจดทะเบียนพาณิชย และการจัดทําเอกสาร แผนพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ      
การโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ การใหใบประกาศนียบัตร หรือรางวัล              
แกผูประกอบการท่ีใหความรวมมือในการชําระภาษีฯ  การออกสํารวจตรวจสอบ   
การชําระภาษี ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และ            
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  3  หนา  342 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถ 
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

    (2)  โครงการสงเสริมความรู และอบรมสัมมนา ต้ังไว 100,000 บาท 
        ใหความรูแกผูประกอบการโรงแรม  

เ พ่ือจ ายเปนค าใชจ ายในการจัดประชุมใหความรู เรื่ องระเบียบ  กฎหมาย                     
แกผูประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีหนาท่ีตองชําระคาธรรมเนียม
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยจายเปน  คาเชาสถานท่ี  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะสําหรับวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม         
คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่น  ๆ   ท่ีเก่ียวของในการจัดประชุมตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และ            
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  4  หนา  343  
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ      
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ กลยุทธ :  พัฒนาความสามารถ 
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 
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   (3)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ต้ังไว 700,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด  ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปน คาเบ้ียเลี้ยง   คาเชาท่ีพัก คาพาหนะเดินทาง 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   3. คาบํารุงรกัษาและซอมแซม รวม 250,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ทรัพยสินอื่น และเครื่องมือตางๆ      
ท่ี นํามาใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   เชน 
เ ครื่ อ งปรับอากาศ   เ ครื่ อ ง พิมพ ดี ด  เ ครื่ อ งอั ดสํ า เน า  เ ครื่ อ งถ า ย เ อกสาร                     
เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ เกาอี้ ฯลฯ  ตลอดจนทรัพยสินท่ีเปนของสํานักงานและ
บานพักขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหาย
จําเปนตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ
ท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท  
ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 1,278,000 บาท 

    1. วัสดุสํานักงาน ต้ังไว 348,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ซึ่งโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว 
แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 160,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา และ
อุปกรณอื่นๆ สําหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟา และเครื่องเสียงวิทยุ ตลอดท้ัง
อุปกรณไฟฟาสําหรับประดับอาคารสํานักงานในพิธีตางๆ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
 



- 116 - 

 

 

 

   3. วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 180,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง  ไมกวาด ถังขยะ ตะกรา 
ถวยชาม ชอนสอม แกวนํ้า จานรอง ฯลฯ สําหรับใชประจําสํานักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    4. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ต้ังไว 220,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ
รถยนต  รถจักรยานยนต เครื่องมือตางๆ ฯลฯ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร   รวมตลอดถึงรูปสีและขาวดําท่ีได
จากการลาง อัด ขยาย ท่ีเ ก่ียวกับงานประชาสัมพันธ เชน ฟลมถายภาพน่ิง              
เทปบันทึกเสียงและวีดีโอ ฯลฯ  เพ่ือใชในงานเผยแพรและประชาสัมพันธ    
ตลอดท้ังการปฏิบัติราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    6. วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 270,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือ    
แถบผาพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ       
แผนกรองแสง กระดาษตอเน่ือง ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   ตลอดจนการจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
ต้ังจายจากเงินรายได 
 
 
 
 
 



- 117 - 

 

 

 

 งบลงทุน รวม 660,410 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 660,410 บาท 
   1.  ครุภัณฑสํานักงาน รวม 116,810 บาท 
    (1)  คาเครื่องโทรสาร   ต้ังไว 18,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร  แบบใชกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553  โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะดังน้ี 

-  เปนระบบ Laser 
-  ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน 
-  สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  12 (2)  หนา 371 

    (2)  คาโตะทํางาน ต้ังไว 17,400 บาท     
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต พรอมกระจก      
จํานวน   3 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ             
จึงจัดหาตามราคาท่ีสบืไดในทองตลาด  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  12 (5)  หนา 372 

    (3)  คาโตะทํางาน ต้ังไว 7,900 บาท   
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4.5 ฟุต  พรอมกระจก  
จํานวน 1 ตัว  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด   
ต้ังจายจากเงินรายได 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7 (2)  หนา 366 

    (4)  คาโตะทํางาน ต้ังไว 8,710 บาท     
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา 5 ฟุต พรอมกระจก      
จํานวน 1 ตัว เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7 (1)  หนา 366 

    (5) คาตูเหล็กเก็บเอกสาร ต้ังไว 54,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 10 ตู ๆ ละ 
5,400 บาท  เพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคา        
ท่ีสืบไดในทองตลาด   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7 (6)  หนา 367 

    (6)  คาตูเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง  ต้ังไว 10,800 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเล่ือนกระจกทรงสูง  จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,400 บาท        
เพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เน่ืองจาก
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได                
ในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

-  ผลิตจากวัสดุเหล็ก 
-  ขนาดไมนอยกวา 90x45x180 cm 
-  ภายในตูมีแผนชั้น 3 แผน สามารถปรับระดับไดตามความตองการ 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  12 (3)  หนา 371 

  2.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 483,600 บาท 
    (1)  คาเครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานสํานักงาน ต้ังไว 160,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ จํานวน       
6  ชุด ๆ ละ 26,800 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย 1 ชุด ประกอบดวย 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
      ไมนอยกวา 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT)  
      ไมนอยกวา  800 MHz จํานวน  1  หนวย 
-  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา  
      มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา  
      ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps  
      จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  
       และมีขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

2.   เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 
 
 



- 120 - 

 

 

 

3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
       CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 
4.   การรับประกัน 2 ป 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :   จัดหา /สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และ                   
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7 (3) หนา 366, รายการที่ 12(1) หนา 
371 และรายการท่ี 14(1) หนา 374 

   (2)  คาเครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงานสํานักงาน ต้ังไว 59,600 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ จํานวน       
2  ชุด ๆ ละ 29,800 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย 1 ชุด  ประกอบดวย 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา           
      ไมนอยกวา 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT)  
      ไมนอยกวา  800 MHz จํานวน 1 หนวย 
-  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา  
      มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา  
      ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps  
      จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  
      และมีขนาดไมนอยกวา 17 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
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2.   เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 KVA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
-  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA / 700W หรือดีกวา 
-  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
      CD-ROM  ชุดติดต้ัง  จํานวน  1 ชุด 
4.   การรับประกัน 2 ป 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการท่ี  7 (12) หนา 368 และรายการที่ 7(16)   
หนา 369 

    (3)  คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) ต้ังไว 5,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet   Printer) จํานวน 1 เครื่อง      
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได 
 ไมนอยกวา 100 แผน 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7(8) หนา 368 
 
 
 
 



- 122 - 

 

 

 

    (4)  คาเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer ต้ังไว 40,000 บาท 
    แบบแครสั้น 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน      
2  เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 
- มีความยาวของแครพิมพไมนอยกวา 10 น้ิว 
- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอน้ิว ไดไมนอยกวา      
 300 ตัวอักษรตอวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรตอน้ิว  
ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอวินาที 

- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics  
    ไมนอยกวา 360 X 360 จุดตอน้ิว 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกวา 
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :   จัดหา /สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และ                 
ตามแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7(5) หนา 367 

    (5)  คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ต้ังไว 63,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน                
7 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
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- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และCustom โดยมีถาดใสกระดาษได 
              ไมนอยกวา 250 แผน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  รายการที่ 7 (4) หนา 366, รายการที่ 7(13)  หนา 369  
และรายการท่ี14(2)  หนา 374 

    (6)  คาเครื่องพิมพสมุดบัญชีและเช็ค ต้ังไว 111,000 บาท 
    (Passbook Printer) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพสมุดบัญชีและเช็ค (Passbook Printer) จํานวน     
3 เครื่องๆละ 37,000 บาท  เพ่ือใชในการพิมพเช็ค  พิมพสมุดคูมือ และงานอื่นๆ  
ท่ีสามารถพิมพเครื่องน้ีได  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ดังน้ี 

- เปนเครื่องพิมพสําหรับพิมพเช็คและสมุดคูมือ 
- สามารถพิมพตัวอักษรเปนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 
- สามารถพิมพตัวอักษรขนาด 10,12,15,17.1,20 cpi 
- สามารถวางการพิมพตรงท่ีปอนกระดาษตรงตําแหนงใดก็ได 
- สามารถพิมพเอกสารไดท้ังในรูปแบบสมุด (Passbook)  

            กระดาษธรรมดา และกระดาษตอเน่ืองแบบหลายสําเนา (Multi part form) 
- สามารถทํางานรวมกับระบบงานของหนวยงานราชการ 
- สามารถปรับระดับความบาง/หนาอัตโนมัติ 
- รองรับการเชื่อมตอ  Serial และ USB 
- รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ  ท่ีหนวยราชการกําหนด 
- การรับประกันความชํารุดบกพรองตัวเครื่องและอุปกรณไมนอยกวา 1 ป 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :   จัดหา /สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และ                 
ตามแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7(7) หนา 367 
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    (7)   คาอุปกรณกระจายสัญญาณ  (L2 Switch)  ต้ังไว 8,200 บาท 
    ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 
1 จํานวน  1  ชุด เพ่ือใชในการเชื่อมตอระบบเครือขายภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร    
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังน้ี 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกวา  
    จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-TX  
    จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขาย 
 ทุกชอง 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒน อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7(15) หนา 369 

    (8)  คาตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร ต้ังไว 33,000 บาท 
    และอุปกรณ แบบท่ี 2 (ขนาด 42 U) 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที่ 2     
(ขนาด 42 U) จํานวน 1  ตู เพ่ือใชในการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- เปนตู Rack ปด ขนาด 19 น้ิว 42  U โดยมีความกวางไมนอยกวา                
 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา 110 เซนติเมตร  และความสูง 
 ไมนอยกวา 200 เซนติเมตร 
- มีชองเสียบไฟฟา จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 

ต้ังจายจากเงินรายได 



- 125 - 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :   จัดหา /สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และ                 
ตามแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  8 หนา 369   

    (9)  คาเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA ต้ังไว 3,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 750 VA  จํานวน 1  เครื่อง  
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
- การรับประกัน 2 ป 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :   จัดหา /สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และ                 
ตามแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  8 หนา 369   

 3. คาบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ รวม 60,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพดี  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 
.................................................. 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น     17,106,850      บาท   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม        6,259,100  บาท 
 งบบุคลากร รวม 6,259,100 บาท 
 เงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 6,259,100 บาท 

(1) คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 6,259,100 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    
………………………………. 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 10,847,750 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 8,950,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 6,300,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 6,300,000 บาท 
  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(1)  โครงการฝกอบรมและฝกซอมแผนปองกันและ ต้ังไว 1,000,000 บาท 
 บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย ของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป โดยจายเปน คาเบ้ียเลี้ยง  
คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ คานํ้ามนัเชื้อเพลิง คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรมและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
เจาหนาท่ีผู เ ก่ียวของและวิทยากร โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปน
ผูดําเนินการ  หรือเขารวมฝกซอมกับหนวยงานราชการอื่น 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา :  เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถ่ิน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5 
หนา 394 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ : ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

(2)  โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัย ในชวงเทศกาล ต้ังไว 5,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาล โดยจายเปน
คาใชจายการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ เชน ขบวนรณรงค การจัดนิทรรศการ 
การใหความรูและการมีสวนรวมของประชาชนในการขับขี่โดยไมประมาท ฯลฯ      
คา จัดทําสื่ อรณรงค  ประชาสัมพันธ  เชน  สปอตโฆษณาวิทยุและโทรทัศน                
ปายประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอร สต๊ิกเกอร แผน CD ฯลฯ คาจัดกิจกรรม        
การต้ังดานตรวจแอลกอฮอล และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
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โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนดําเนินการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทา                    
สาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1  หนา  385 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ  :  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

(3)  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยอุทกภัย ต้ังไว 300,000 บาท 
 น้ําปาไหลหลากดินถลม “มิสเตอรเตือนภัย” 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยอุทกภัยนํ้าปาไหล
หลากดินถลม “มิสเตอรเตือนภัย” โดยจายเปนคาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ 
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ตลอดจน
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของและวิทยากร  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปน
ผูดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวยงานราชการอื่นดําเนินการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา :  เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความความสงบปลอดภัยแก
ชุมชน/ทองถ่ิน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 2  หนา  392 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ : ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

  คาวัสดุ รวม 2,650,000 บาท 
  1.    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 2,500,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นตางๆ สําหรับใชกับยานพาหนะของ
งานบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม และเครื่องมือ เครื่องใชตางๆท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย แกชุมชน/ทองถ่ิน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  
1 (3) หนา  391 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ : ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

  2.   วัสดุอื่นๆ ต้ังไว 150,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ และเคร่ืองมือตาง ๆ สําหรับใชในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เชน  เข็มขัดชวยชีวิต  เสื้อก๊ักสะทอนแสง ถุงมือยางปองกันไฟฟา  
เสื้อกันฝน กระบองไฟกระพริบ กรวยจราจรสะทอนแสง  ท่ีปดจมูกปองกันสารพิษ 
สายสงนํ้าแรงดันสูง  ขอตอขนาดตาง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ท่ีจําเปนสําหรับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย แกชุมชน/ทองถ่ิน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป2554 รายการที่   
1 (1)  หนา  391 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ : ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

 งบลงทุน รวม 1,897,750 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 1,897,750 บาท 
  1.  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รวม 1,732,000 บาท 

   (1) คาเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉินพรอมอุปกรณ ต้ังไว 1,732,000 บาท 
  (Balloon  light)  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาฉุกเฉินพรอมอุปกรณ (Balloon Light) 
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 433,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมและการสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. เปนโคมไฟฟาท่ีสองสวางดวยกระแสไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา  
ขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตเบนซิน 

2. สามารถสองสวางไดในระยะทางไมนอยกวา 100 เมตร 
3. เครื่องกําเนิดไฟฟา สามารถจายแรงดันไฟฟาขนาด 220 – 240 โวลท 
4. กําลังการผลิตไฟฟาตองไมนอยกวา 5.0 KVA 
5. ชุดโคมไฟและหลอดไฟ เปนหลอดไฟชนิดเมทัลฮาไลทแลมป (HIT)       

ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต จํานวนไมนอยกวา 2 ดวง 
6. ความสองสวางหรือความเขมของแสงไมนอยกวา 180,000 ลูเมน/ 

ตารางเมตร 
7. สองสวางไดรอบทิศทาง โครงสรางชนิดของเสาสามารถปรับระดับได 

และควบคุมการขึ้นลงดวยมือหมุน 
8. มีความสูงไมนอยกวา 5 เมตร 
9. ติดต้ังบนลอยางสําหรับการเคลื่อนยายไดไมนอยกวา 4 ลอ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556)  ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ    
การจัดระเบียบชุมชนสังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  แก ชุมชน /ทองถ่ิน  และตามแผนพัฒนาสามป              
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 1(2)  หนา 391 

   2.  ครุภัณฑกอสราง รวม 165,750 บาท 
 (1) คาเลื่อยตัดแตงกิ่งแบบใชโซ ต้ังไว 48,750 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยตัดแตงก่ิงแบบใชโซ  จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 16,250 บาท  
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและสนับสนุนแกหนวยงานภายนอกและประชาชน  
ท่ีรองขอเน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดตอหนวย ดังน้ี 

- บารขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว  จํานวน 1 อัน 
- เครื่องยนตเบนซิน  ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา 
- ปลอกสวมบาร  จํานวน  1 อัน 
- พรอมอุปกรณ  1  ชุด 
- คูมือการใชงาน  1 เลม 
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 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ        
การจัดระเบียบชุมชนสังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย   การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  แก ชุมชน /ทองถ่ิน  และตามแผนพัฒนาสามป              
(พ.ศ. 2554 – 2556)   ป 2554 รายการที่ 1(4)  หนา 392 

 (2) คาเลื่อยโซยนต ต้ังไว 117,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต  จํานวน  3 ตัว ๆ ละ 39,000  บาท  เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมและสนับสนุนแกหนวยงานภายนอกและประชาชนที่รองขอ  เน่ืองจาก
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดใน
ทองตลาด  โดยมีรายละเอียดตอหนวย ดังน้ี 

- บารขนาดไมนอยกวา 25 น้ิว  จํานวน 1 อัน 
- เครื่องยนตเบนซิน  ขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 
- ปลอกสวมบาร  จํานวน  1 อัน 
- พรอมอุปกรณ  1  ชุด 
- คูมือการใชงาน  1 เลม 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ        
การจัดระเบียบชุมชนสังคม แนวทางการพัฒนา: เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย  การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  แก ชุมชน /ทองถ่ิน  และตามแผนพัฒนาสามป                
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 1(5) หนา 392 

.................................................................            
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  แผนงานการศึกษา 
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     รายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  136,599,720  บาท    
แผนงานการศึกษา 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 15,314,290 บาท 
 งบบุคลากร รวม 13,207,600 บาท 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 13,207,600 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน          ต้ังไว 4,749,200 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ตําแหนงตาง ๆ  ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. คาจางลูกจางประจํา ต้ังไว          530,600  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม และตามหนังสือสั่งการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

3. คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 7,927,800 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตําแหนงตาง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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 งบดําเนินการ รวม 1,314,600 บาท 
  คาตอบแทน รวม 100,000 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาใชสอย รวม 800,000 บาท 
1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 130,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการโฆษณาและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมและ
ผลงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
ทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ ท้ังในและนอกสถานท่ี เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและ
สื่อสาร เผยแพรผลงานความกาวหนาทางการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม รวมถึงโรงเรียนในสังกัด     เชน     การจัดทําขาวผลงานการจัดกิจกรรมของ 
กองการศึกษาฯ  เอกสารสิ่งพิมพ  ปายประชาสัมพันธหรือประกาศ  แผนพับ การจัดทํา
หนังสือ  แผนซีดี  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  เชน  จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน  จางเหมาตกแตงงาน
ท่ัวไปท่ีเปนงานเฉพาะกิจ ตองใชความชํานาญและฝมือเปนพิเศษ  จางเหมาทําปายนิเทศ 
จางเหมาเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องขยายเสียงสําหรับใชในกิจกรรมทางการศึกษา และ
กิจกรรมพิธีตาง ๆ เชน การประชุมชี้แจง  ประสานนโยบายทางการศึกษา  งานประเพณี 
วัฒนธรรมตาง ๆ ฯลฯ     
- เพ่ือจายเปนคารับวารสารและเอกสารดานวิชาการตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพ  รวมท้ังท่ีเก็บใน
รูปแบบแผนบันทึกท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดจนหนังสือ
เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  เก่ียวกับการศึกษา  การบริหารบุคลากรทาง
การศึกษาและวิชาชีพครู  การคลัง  การบัญชีและงบประมาณ  การพัสดุ ฯลฯ  เพ่ือใชเปน
คูมือปฏิบัติงานและบริการสื่อสารสรางความรูความเขาใจกับสถานศึกษาในสังกัด  
ต้ังจายจากเงินรายได 
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2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 650,000 บาท 
   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
 (1) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับครูและ ต้ังไว 100,000 บาท 
   บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในการสราง
จิตสํานึก ปรับกระบวนทัศน เพ่ิมประสบการณทางการศึกษาแนวใหมท่ีไดมาตรฐาน
เปนเลิศ และเสริมสรางขวัญกําลังใจยกยองเชิดชูเกียรติสําหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน  รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือใหเปนไปตามระบบและเง่ือนไขการพัฒนาครูของคุรุสภา และใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศน และเปาหมายการพัฒนาการศึกษา     
อันเปนการพัฒนาองคกรทางการศึกษา ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
โดยจายเปน คาจัดฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศ 
เชน  คาเชาท่ีพัก   คาพาหนะ  คาอาหาร คาลงทะเบียน  คาโลรางวัล  คาเบ้ียเลี้ยง  
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554  รายการที่  1   หนา  270 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ ความ
โปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ : พัฒนาความสามารถบุคลากร
มุงเนนจริยธรรม  ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

 (2) คาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
ทุกตําแหนงทุกประเภทในการพัฒนาความรู ทักษะและแนวคิดเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ ดวยวิธีการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
รวมท้ังการเขารวมฝกอบรมและสัมมนาตามโครงการหรือหลักสูตรท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจัด โดยจายเปน  คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ  คาอาหาร  คาเชาท่ีพัก  
คาลงทะเบียน    คาวัสดุและอุปกรณ  คาตอบแทน   ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินโครงการฝกอบรมตามระเบียบฯ 
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ต้ังจายจากเงินรายได                     
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา : การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)  ป 2554   รายการที่ 11   หนา 339 

 (3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว      350,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  
ตลอดจนคาใชจาย อื่น ๆ   ท่ีเก่ียวของในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

3.  คาบํารุงรกัษาและซอมแซม รวม 20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ และเคร่ืองมือตาง ๆ   ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ท่ีนํามาใชประจํากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซึ่งชํารุดเสียหาย จําเปนตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดี สามารถ
ใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท  เชน  เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา  
เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  โตะ  เกาอี้   พัดลม   เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 414,600 บาท 
   1. วัสดุสํานักงาน ต้ังไว 134,600 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ  ปากกา   ดินสอ  หมึกโรเนียว   แฟม   
แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ   หรือการจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร   และมีราคา      
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000 บาท    เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   2. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ
รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องมือตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษาฯ  ตลอดท้ังการบริหารสวนกลางท่ีไมไดประจําในสวนอื่น 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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   3. วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 80,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรประจํากอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึก  
คียบอรด กระดาษตอเน่ือง  เมนบอรด  เมาส  ซอฟแวร  แผนกรองแสง  ฯลฯ  ตลอดจน
การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบลงทุน รวม 792,090 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 792,090 บาท 
  1.  ครุภัณฑสํานักงาน รวม 301,000 บาท 

 (1) คาเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  ต้ังไว 75,800 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 37,900 บาท สําหรับติดต้ังภายในอาคารโรงเรียนแมอายวิทยาคม จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1.  ขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU 

2.  เปนขนาดการทําความเย็นขั้นตํ่าของเครื่องปรับอากาศแตละชนิดท่ีวาง  
     จําหนายในทองตลาด 
3.  ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง 
4.  ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีปดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิต  
     วาดวยการปดและการควบคุมเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศ ตาม 
     ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538 
5.  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545  
     และฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 
6.  ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น  
     และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
7.  มีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอดลาง 
     ทําความสะอาดได 
8.  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)  
ป 2554  รายการที่  15(15) หนา 288 

 (2) คาเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน  ต้ังไว 225,200 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน  จํานวน 4 เครื่อง ๆ 
ละ56,300 บาท  สําหรับติดต้ังภายในอาคารโรงเรียนแมงอนขี้เหล็ก   จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2553  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 1.  ขนาดไมนอยกวา  44,000 BTU 

2.  เปนขนาดการทําความเย็นขั้นตํ่าของเครื่องปรับอากาศแตละชนิดท่ีวาง  
     จําหนายในทองตลาด 
3.  ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดต้ัง 
4.  ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีปดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิต  
     วาดวยการปดและการควบคุมเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศ ตาม 
     ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2538 
5.  ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น  
     และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
6.  มีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอดลาง 
     ทําความสะอาดได 
7.  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2554-2556)   
ป 2554  รายการที่ 19 (15) หนา 298 

2.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 74,490 บาท 
 (1) คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ต้ังไว 44,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับใชใน
กิจการของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1.  ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2,600 ANSI Lumens   
2.  เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจาก 
     คอมพิวเตอรและวิดีโอ 
3.  ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
4.  ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
5.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)   
ป 2554  รายการที่ 19 (10)  หนา 297   

 (2) คากลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ต้ังไว 17,490 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   จํานวน 1 กลอง  เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เน่ืองจากไมไดกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

-  เปนกลองแบบคอมแพค (Compact Digital Camera)  
-  ขนาดความละเอียดไมนอยกวา  14  ลานพิกเซล 
-  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม  
    หรือเมื่อตองการเปลี่ยน 
-  สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังคอมพิวเตอรได 
-  มีกระเปาบรรจุกลอง 

 (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด)   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และตามแผนพัฒนา
สามป  (พ.ศ. 2554-2556)  ป 2554   รายการที่  13 (4)   หนา  373   
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 (3) คาจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ต้ังไว 13,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา   จํานวน  1  จอ   สําหรับใชใน
กิจการงานของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก   จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2553  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จอมวนเก็บในกลองได 
2. บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล 
3. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 
4. ขนาดเสนทแยงมุม  120 น้ิว หรือ 72 x 96 น้ิว หรือ 84 x 84 น้ิว หรือ 89 x92 น้ิว  
    หรือ 6 x 8 ฟุต  หรือ 7 x 7 ฟุต 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)   
ป 2554   รายการที่  19 (9)  หนา 297   

3.  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม 13,000 บาท 
 (1) คาเครื่องช่ังนํ้าหนัก   ต้ังไว 13,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชั่งนํ้าหนัก   จํานวน  1  เครื่อง   สําหรับใชในกิจการของ 
โรงเรียนแมอายวิทยาคม จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2553  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เปนเครื่องชั่งนํ้าหนักแบบคานสมดุล  (MACHANICAL  BALANCE)   
    มีท่ีวัดสวนสูงในตัว 
2. ชั่งไดไมนอยกวา 160 กิโลกรัม 
3. สามารถชั่งไดละเอียดไมนอยกวา 100 กรัม 
4. วัดสวนสูงไดอยางนอยระหวาง 75-195 เซนติเมตร 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)   
ป 2554   รายการที่ 15 (19)   หนา 289   
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4.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 403,600 บาท 
 (1) คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ต้ังไว 53,600  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ  
จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 26,800 บาท  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
โดย  1  ชุด  ประกอบดวย  

1.    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
   2.2  GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 

-  มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 
   800 MHz  จํานวน  1 หนวย 
-  มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ      
  ไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-  มีชองเชือ่มตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอยกวา   
 17 น้ิว จํานวน 1หนวย 

2.   เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
 -  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 
 -  สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
      CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน  1 ชุด 
4.   การรับประกัน 2 ป 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ป 2554  รายการที่  13 (2)  หนา 373 
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 (2) คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ต้ังไว 268,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน พรอมอุปกรณ  
จํานวน 10  ชุด  ๆ ละ  26,800  บาท   สําหรับใชในกิจการงานสํานักงานของโรงเรียน
แมอายวิทยาคม  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดย 1 ชุด ประกอบดวย 

1.    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังน้ี 
 -   มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  
  2.2  GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 

- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา  
 800  MHz  จํานวน  1 หนวย 
- มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุ      
  ไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอยกวา  
 17 น้ิว  จํานวน 1 หนวย 

2.   เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 
 - สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอมแผน           
      CD-ROM  ชุดติดต้ัง  จํานวน  1 ชุด 
4.   การรับประกัน 2 ป 

ต้ังจายจากเงนิรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต              
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2554- 2556)  ป 2554  รายการที่  15 (6)  หนา 286 
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 (3) คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา   ต้ังไว 36,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED  ขาวดํา  จํานวน  4  เครื่อง ๆ 
ละ 9,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียนแมอายวิทยาคม จํานวน 2 เครื่อง  
และโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  จํานวน 2 เครื่อง  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดย
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

-   มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi 
-   มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
-   สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยมีถาดใสกระดาษได 

                                   ไมนอยกวา 250 แผน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน      และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554  รายการที่  15(9)  หนา 287 และรายการท่ี 24(3) หนา 304  

 (4) คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา   ต้ังไว 18,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED  ขาวดํา  จํานวน  2  เครื่อง ๆ 
ละ  9,000  บาท   เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

-   มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi 
-   มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
-   มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-   มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
-   สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยมีถาดใสกระดาษได 

                                   ไมนอยกวา 250 แผน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)   ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร    และตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2554-2556)  ป 2554  รายการที่  13 (3)  หนา 373  



- 145 - 
 

 (5) คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED สี แบบ Network    ต้ังไว 28,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED สี แบบ Network   จํานวน  
1  เครื่อง  สําหรับใชในกิจการของโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย   จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสาร (ICT)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

-   มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi 
-   มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
-   มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB 
-   มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet   
    10/100  Base TX 
-  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยมีถาดใสกระดาษได 

                                ไมนอยกวา 250 แผน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2554-2556)  ป 2554  รายการที่  24 (6)  หนา 305 
 

……………………………………. 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,645,430 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 15,509,280 บาท 
  คาใชสอย รวม 13,258,200 บาท 

1.  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม        1,599,800  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการกอสรางปรับปรุงระบบไฟฟาภายในโรงเรียนตนแกวผดุง
พิทยาลัย  ตามประมาณการคาใชจายของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอหางดง 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่ 23 (2), (6)  หนา 301 

2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 11,658,400 บาท 
     ท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
 (1)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว 5,483,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก  โดยจายเปน คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา   คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   คาบริหารจัดการโรงเรียน       
คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   คาวัสดุการศึกษา   คาสาธารณูปโภค   
คาอาหารกลางวัน   (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.2/ว 1918  ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551)   
ต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน   4,731,600  บาท    
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน      751,800  บาท   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)    
ป 2554   รายการที่ 16 (1) หนา 291 และรายการท่ี 17  หนา 292 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 
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 (2)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว 6,175,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  โดยจายเปน คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา  คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คาบริหารจัดการโรงเรียน       
คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คาวัสดุการศึกษา  คาสาธารณูปโภค  
คาอาหารกลางวัน  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย      
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918  ลงวันท่ี  16  มิถุนายน  2552   เรื่อง   แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551)   
ต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน    5,334,800  บาท     
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน       840,200  บาท   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)        
ป 2554   รายการที่ 21 (1) หนา 299  และรายการท่ี 22  หนา 300 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 

คาวัสดุ รวม 2,251,080 บาท 
คาอาหารเสริม (นม) รวม 2,251,080 บาท 
 (1)  คาอาหารเสริม (นม) ต้ังไว 1,057,680 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก   จํานวน  
260 วัน  รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของตามหนังสือสั่งการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได    จํานวน     498,940  บาท          
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน     558,740  บาท               
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554   รายการที่  16 (2)  หนา 291   
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 
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(2) คาอาหารเสริม (นม)   ต้ังไว 1,193,400    บาท 
เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ใหกับนักเรียนโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  จํานวน  
260 วัน รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของตามหนังสือสั่งการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได    จํานวน    561,860  บาท         
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน    631,540  บาท            
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)       
ป  2554   รายการที่  21 (2)  หนา 299  
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 

 งบลงทุน รวม 10,136,150 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 6,201,250 บาท 

1.  ครุภัณฑการศึกษา รวม 5,825,550 บาท 
     (1) คาครุภัณฑหองศูนยอัจฉริยะการเรียนรู  ต้ังไว 1,996,150 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑหองศูนยอัจฉริยะการเรียนรู ตามโครงการศูนยอัจฉริยะ
การเรียนรู (Smart Learning Center)  โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก เพ่ือเปนการพัฒนา
ศักยภาพและอัจฉริยภาพของครู  และนักเรียนในการจัดการเรียนรูผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส   เปนการเปดโลกการเรียนรูยุคใหม  รองรับการปรับเปลี่ยนการสอน
ท่ีทันสมัยใหเขาถึง  และใชสารสนเทศไดอยางชาญฉลาด รูเทาทันและเพ่ือการ
ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในหลักสูตรตาง ๆ  ท่ีสนองตอความตองการ
ของโรงเรียนในสังกัด  โดยจายเปน  คาจัดซื้อครุภัณฑหองศูนยอัจฉริยะการเรียนรู
(Smart Learning Center)   เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด   ประกอบดวย  

- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลคํา สําหรับนักเรียน พรอมโตะและเกาอี้  
 จํานวน  40  ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลคําระดับสูง สําหรับครู พรอมโตะและเกาอี้  
 จํานวน  1  ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับหองศูนยอัจฉริยะการเรียนรู  จํานวน  1  ชุด 
- ระบบเครือขายภายในหอง  จํานวน  1 ระบบ 
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- ระบบรับสัญญาณดาวเทียมเพ่ือการศึกษา พรอมระบบเชื่อมตอเขาระบบ 
   เครือขายคอมพิวเตอร   จํานวน  1  ชุด 

- เครื่องโปรเจคเตอร พรอมกระดานไวทบอรดอัจฉริยะ  จํานวน  1  ชุด 
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จํานวน  1  เครื่อง 

 -  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดต้ัง   จํานวน  3  เครื่อง 
 -  ระบบเคร่ืองเสียงพรอมลําโพง  จํานวน  1  ชุด 
 -  ชั้นวางของสําหรับนักเรยีน ขนาด 40 ชอง จํานวน  1  ชุด 

     (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554 รายการที่  28  หนา 313  

 (2) คาครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ต้ังไว 3,134,400 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  
จํานวน  2  หอง ๆ ละ  1,567,200  บาท  เพ่ือใชในงานการสอนวิชาคอมพิวเตอร   
เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได
ในทองตลาด  โดยครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1  หอง ประกอบดวย  

- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลคํา สําหรับนักเรียน พรอมโตะและเกาอี้   
  จํานวน  40  ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลคําระดับสูง สําหรับครู พรอมโตะและเกาอี้  
  จํานวน  1  ชุด 
- ระบบเครือขายภายในหอง  จํานวน  1  ระบบ 
- เครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอระบบไฟฟา จํานวน  1  ชุด 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พรอมติดต้ัง   จํานวน  2  เครื่อง 
- ระบบเคร่ืองเสียงพรอมลําโพง   จํานวน  1  ชุด 
- ตูเหล็ก  2 บานเปด  จํานวน  2  ตู 

      (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554  ป 2554   รายการที่ 1 (18)  หนา 8 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 

 (3) คาครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ต้ังไว 695,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  
เพ่ือใชในงานการสอนวิชาวิทยาศาสตร   เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  ประกอบดวย  
 -  โตะปฏิบัติงานครูเอนกประสงคพรอมเกาอี้   จํานวน  4 ชุด 
  -  โตะสาธิตพรอมอางนํ้าและกอกนํ้า      จํานวน  1 ชุด 
 -  โตะปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จํานวน  16 ชุด 
 -  เกาอี้กลม ประกอบโตะปฏิบัติการ   จํานวน  48 ตัว 
 -  ตูทึบใตระดับหนาตางพรอมอางนํ้าและกอกนํ้า   จํานวน  6 ตู 
 -  ตูทึบใตระดับหนาตาง    จํานวน  6  ตู 
 -  ตูเก็บสารเคมี     จํานวน  5  ตู 
 -  ตูเก็บอุปกรณ  จํานวน  6  ตู 
 -  รถเข็นอุปกรณ  จํานวน  1  คัน 
 -  กลองจุลทรรศนไฟฟาชนิดกระบอกตาคู กําลังขยาย 40-1,500 เทา  
  จํานวน 8 กลอง 
 -  แบบจําลองระบบสืบพันธุเพศชาย     จํานวน  1  ชุด 
 -  แบบจําลองระบบสืบพันธุเพศหญิง   จํานวน  1  ชุด 
 -  หุนจําลองหัวใจและปอด  จํานวน  1  ชุด 
 -  หุนจําลองโครงสรางหูมนุษย จํานวน  1  ชุด 
 -  หุนจําลองโครงสรางผิวหนังมนุษย     จํานวน  1  ชุด 
 -  หุนจําลองโครงสรางภายในปอด   จํานวน  1  ชุด 
 -  หุนจําลองศีรษะและสมองถอดประกอบ จํานวน  1  ชุด 
 -  แบบจําลองโครงสรางเซลลพืช จํานวน  1  ชุด 
 -  แบบจําลองโครงสรางเซลลสัตว จํานวน  1  ชุด 
 -  ชุดรัตนชาติและซากดึกดําบรรพ จํานวน  1  ชุด 
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 -  ชุดแรในประเทศไทย  จํานวน  1  ชุด 
 -  ชุดหินในประเทศไทย  จํานวน  1  ชุด 
 -  ชุดทดลองวงจรไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส จํานวน  1  ชุด 

      (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554  ป 2554   รายการที่  1 (19)   หนา  9 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 

2.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 199,700 บาท 
 (1) คาเครื่องเสียงประกอบการแสดงภาคสนาม ต้ังไว 149,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการแสดงภาคสนาม   จํานวน 1 ชุด  เพ่ือใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก  เน่ืองจากไมได
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  
โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะ ดังน้ี 

- มิกเซอรขนาดใหญ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีชอง Input ไมนอยกวา 24 ชอง  
  มีไมคปรีแอมป ไมนอยกวา 16 ชอง พรอมเอฟเฟค 24 บิท มัลติเอฟเฟค 
  โปรเซสเซอร เฟดเดอรแบบสไลดมี Output ไมนอยกวา  4 ชอง  จํานวน 1 ตัว 

-   ครอสโอเวอร จํานวน 1 เครื่อง มีครอสแยกอยางนอย 4 ทาง 
- อีควอไลเซอร 1 เครื่อง เปนระบบสเตอริโอ ขางละไมนอยกวา 31 ชอง 
- พาวเวอรแอมปพลิไฟเออร ขับเสียงตํ่า จํานวน 1 เครื่อง อยางนอยขางละ 650 วัตต 
-   พาวเวอรแอมปพลิไฟเออร ขับเสียงแหลม  จํานวน 1 เครื่อง อยางนอยขางละ  

   500 วัตต 
 -  ตูลําโพงเสียงกลางและเสียงแหลม   จํานวน  4 ตู   ดอกลําโพงขนาด  18 น้ิว  
  เสียงแหลมดอกชนิดกรวยจรวด อยางนอยกําลังวัตต 800 วัตต 
 - ไมโครโฟนแบบไรสาย  จํานวน 2 ชุด และชนิดคอนเดนเซอร จํานวน 1 ตัว  
  พรอมขาต้ังเหล็กชุบโครเมียม 
 -  เครื่องเลน DVD ท่ีสามารถเลน USB  จํานวน  1  เครื่อง 
 -  หูฟง (Headphones)  จํานวน 1 ตัว 
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 -  ตูแลคใสเครื่องเสียง 
 -  อุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบเคร่ืองเสียงภาคสนาม 
 (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง  
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554   รายการที่  19 (14)  หนา 298  

 (2) คาเครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ ต้ังไว 49,900 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer)  จํานวน   
1  เครื่อง สําหรับใชในการประชุม อบรม สัมมนา และกิจการของโรงเรียนตนแกว
ผดุงพิทยาลัย   เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังน้ี 

- เปนเครื่องถายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุสามมิติ  ฟลมสไลด แผนใส  
  หนังสือ และอื่น ๆ หรือดีกวา 

- มีอุปกรณสรางสัญญาณภาพ แบบ 1/3 น้ิว Color CMOS ไมนอยกวา                
 5 ลานพิกเซล 

- อัตราการแสดงภาพไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที  หรือดีกวา และมีจอ LCD  
  ในตัว 

- สามารถเลือกสงสัญญาณภาพออกไดท้ัง  DVI-I  VGA, S-Video และ 
  Composite Video หรือดีกวา 
- สามารถบันทึกภาพไดไมนอยกวา 300 ราย 
- รับประกันตัวเครื่อง หลอดไฟและอุปกรณอื่น ๆ ไมนอยกวา 1 ป 
- ตองมีศูนยบริการของผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐาน ISO ต้ังอยูในประเทศไทย 
- ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองการเปนตัวแทนจําหนายและการสํารอง 

    อะไหลจากเจาของผลิตภัณฑหรือบรษิัทนําเขาหรือผูแทนจําหนายอยาง 
  ถูกตองตามกฎหมาย 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554   รายการที่  24 (22)  หนา 308  
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3.  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม 78,000 บาท 
 (1)   คากลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา  ต้ังไว 78,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา (งานการสอน)   จํานวน 2 กลอง ๆ 
ละ 39,000 บาท  สําหรับใชในกิจการงานการสอนวิชาวิทยาศาสตรของโรงเรียน
บานแมงอนขี้เหล็ก  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2553  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

-  มีกําลังขยายไมนอยกวา 1,000 เทา 
-  หัวกลอง (VIEWING HEAD) เปนชนิดกระบอกตาคู หมุนไดรอบ 360 องศา   
    และมีปุมล็อกตรึงใหอยูกับท่ี 
-  เลนสใกลตา (EYE PIECES) ชนิดเห็นภาพกวาง กําลังขยาย 10 x 1 คู 
-  เลนสวัตถุ (OBJECTIVE)  ชนิด ACHROMATIC PARFOCAL กําลังขยาย 
    4     x  1 หัว    

 10   x  1 หัว    
 40   x  1 หัว    
 100 x  1 หัว 

-  ระบบแสงไฟอยูในฐานกลอง ใชหลอดฮาโลเจน ขนาดไมนอยกวา 20 วัตต 
-  ใชไฟ 220 โวลท 
-  มีสารเคลือบเลนสเพ่ือปองกันเชื้อรา 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
แนวทาง การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 
2554-2556)  ป 2554   รายการที่  19 (7)  หนา 297  
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข 
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 
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4.  ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 98,000 บาท 
 (1)   คาเครื่องทํานํ้าเย็นแบบตอทอไมนอยกวา 5 กอก ต้ังไว 98,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบตอทอไมนอยกวา 5 กอก  พรอมเครื่อง
กรองนํ้าด่ืม   จํานวน 1 เครื่อง   เพ่ือใชในกิจการของโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย  
เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได
ในทองตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

 เครื่องทํานํ้าเย็นแบบตอทอไมนอยกวา 5 กอก   
 1.  เครื่องทํานํ้าเย็นขนาด 5 กอก ชนิดสแตนเลส 
 2.  ตัวเครื่องท้ังภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม 
 3.  ถังบรรจุนํ้าภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว 
 4.  มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดนํ้า 
 5.  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
 6.  ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 
 7.  มีอุปกรณควบคุมระบบไฟฟาปองกันไฟรั่ว 
 เครื่องกรองนํ้าสําหรับกรองนํ้าเขาเครื่องทํานํ้าเย็น 
 1.  ตัวเครื่องทําจากสแตนเลสช้ันเย่ียม ทนทานไมเปนสนิม 
 2.  มีขนาด 600 มม. X สูง 1,800 มม. X หนา 2 มม. (24 น้ิว) 
 3.  มีอุปกรณติดต้ังครบชุด 
 4.  อัตราการไหลของนํ้า 6,000-7,000 ลิตร/ชั่วโมง 
 5.  บรรจุสารกรอง 300 ลิตร 
 6.  มี 5 ขั้นตอนในการกรองนํ้าเพ่ือความสะอาด 
      - Manganese กรองความขุน สนิมออกจากนํ้าดิบ 
      - Antracite กรองความขุนออกจากนํ้าดิบ 
      - Carbon กรองความขุน สี ออกจากนํ้าดิบ 
      - Carbon กรองความขุน กลิ่น ออกจากนํ้าดิบ 
      - Rasin ลดความกระดางของน้ํา 
 7.  ระบบวาลวสะดวกในการลางสารกรอง 
 8.  มีทอนํ้าเขาออก 2 น้ิว 
 9.  ความดันท่ีใช 1-3 กก./ตร.ซม. 
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 10. อายุการใชงานของสารกรอง ประมาณ 1 ป 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ. 2554-2556)  ป 2554   รายการที่  24 (24)  หนา 308  

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,934,900 บาท 
1.  คาซ้ือหรอืแลกเปลี่ยนท่ีดิน รวม 1,694,200 บาท 
 (1) คาที่ดิน ต้ังไว 824,200 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อท่ีดิน  จํานวน 16 ไร 1 งาน 93 ตารางวา  เพ่ือขยายพ้ืนท่ีโรงเรียน
บานแมงอนขี้เหล็กใหมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554   รายการที่  20  หนา  299 

 (2) คาที่ดิน ต้ังไว 870,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อท่ีดิน  จํานวน 2 ไร  2 งาน  60 ตารางวา  เพ่ือขยายพ้ืนท่ีโรงเรียน
ตนแกวผดุงพิทยาลัย ใหมีพ้ืนท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554   รายการที่  25  หนา  311 

 2.  คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ        รวม 2,240,700 บาท 
 (1) คากอสรางหองสุขา ชาย-หญิง   ต้ังไว 863,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางหองสุขา ชาย-หญิง โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย โครงสราง 
คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 10.85 เมตร  จํานวน 1 หลัง (ชาย 7 หอง หญิง 7 หอง)  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)  
ป 2554   รายการที่  23 (13)  หนา 302  
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 (2) คากอสรางระบบประปา ต้ังไว 1,250,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบประปาภายในโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
ประกอบดวย  
 -  หอถังเก็บนํ้า  ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร 
 -  ถังพักนํ้าใส  ขนาด  20 ลูกบาศกเมตร 
 -  ถังกรองน้ําผิวดิน  ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 
 -  โรงสูบนํ้า  ขนาด 4.50 x 4.50 เมตร 
 -  วางระบบประปาภายใน 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)   
ป 2554   รายการที่  23 (12), (16)  หนา 302  
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข    
กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการ บูรณาการ
เครือขาย 

 (3) คากอสรางประตูเขา-ออก    ต้ังไว 127,700 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางประตูเขา-ออก คสล. จํานวน 2 จุด โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 
ดังน้ี  
 -  ประตูทางเขา-ออก หลัก  กวาง 6.00 เมตร  สูง 2.00 เมตร 
 -  ประตูทางเขา-ออก รอง  กวาง 5.00  เมตร  สูง 1.60 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง  
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2554–2556)  ป 2554   รายการที่  23 (5)  หนา 301 

 
……………………….. 
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งานระดับมธัยมศึกษา รวม 45,904,900 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 7,376,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 7,376,000 บาท 

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ รวม 7,376,000 บาท 
  รายจายหมวดอื่นๆ 

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  ต้ังไว 7,376,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนแมอายวิทยาคม  โดยจายเปน คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คาบริหารจัดการโรงเรียน  คาพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา   คาวัสดุการศึกษา   คาสาธารณูปโภค   คาอาหารกลางวัน  
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.2/  
ว 1918  ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2551)   
ต้ังจายจากเงินรายได    จํานวน   7,239,800  บาท     
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน      136,200  บาท   
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่ 12, 13  หนา 281 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข   
กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และ 
การบูรณาการเครือขาย 

 งบลงทุน รวม 38,528,900 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 35,032,000 บาท 

1.  ครุภัณฑการศึกษา รวม 35,000,000 บาท 
คาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดีย   ต้ังไว 35,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอินเตอรเน็ตเพ่ือการศึกษา School online  สื่อการเรียน 
การสอนระบบมัลติมีเดียพรอมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส (คลังขอสอบออนไลน)  
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องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน คาจัดซื้อชุดอินเตอรเน็ตเพ่ือการศึกษา 
School online  สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพรอมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส 
(คลังขอสอบออนไลน)  จํานวน 37 ชุด  การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช
ชุดอินเตอรเน็ตฯ  ดังกลาว  เปนสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ และเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดศูนยมัธยมศึกษา ศูนยท่ี 33  จังหวัด
เชียงใหม    จํานวน  33 โรงเรียน   โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม    
จํานวน  3 โรงเรียน    โดยมีกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมเปนแมขายในการดูแล ควบคุมมาตรฐานและการเชื่อมตอขอมูล
ระหวางโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ   ประกอบดวย   
 1.  บริการระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือการศึกษา School online   
  1.1 สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพรอมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส  
   (คลังขอสอบออนไลน) ระยะเวลาการใชงาน 12 เดือน จํานวน  6,100  User 
  1.2 บรกิารระบบ VDO Streaming     จํานวน  1 ระบบ 
  1.3 บริการระบบหองเรียนเสมือนจริง Virtual  Classroom  จํานวน  1  ระบบ 
 2. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา   จํานวน  37  ชุด 
 3. กลองวีดีโอ คุณภาพสูงพรอมขาต้ังกลอง จํานวน  1  ชุด 
 4. กลอง Web Camera คุณภาพสูง      จํานวน  37  ชุด 
 5. กระดานอิเล็กทรอนิกส ขนาด 78 น้ิว    จํานวน  36  ชุด 
 6. จอ LCD ขนาด 42 น้ิว   จํานวน  1  ชุด 
 7. ลําโพงและไมโครโฟนในตัวสําหรับระบบหองเรียนเสมือนจริง Virtual Classroom  
  (Web Conference)     จํานวน  37  ชุด 
 8. เครื่องโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2600 Ansi    จํานวน  36  ชุด 
 9. คาเชาชองสัญญาณถายทอดสด (Web Conference)  ระยะเวลาใชงาน  12  เดือน 
  จํานวน  37  ชุด 
 10.  Mobile Internet  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา  จํานวน  37  ชุด 
 (รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑกําหนด) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง การ
พัฒนา  :  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา     และตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ. 2554-2556)   ป 2554   รายการที่ 4   หนา 265 
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สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข   
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการ
เครือขาย 

 2.  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 32,000 บาท 
 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ต้ังไว 32,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับใชใน
หองปฏิบัติการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแมอายวิทยาคม  จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2553  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 1.  ระดับ XGA ไมนอยกวา 2,200 ANSI  Lumens    
2.  เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพจาก 
     คอมพิวเตอรและวิดีโอ 
3.  ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
4.  ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
5.  ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวาง 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)           
ป 2554   รายการที่  15 (3)   หนา  285  

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,496,900 บาท 
   คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ รวม 1,250,000 บาท 

 คากอสรางระบบประปา ต้ังไว 1,250,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบประปาภายในโรงเรียนแมอายวิทยาคม  ประกอบดวย 

 -  หอถังเก็บนํ้า  ขนาด 15 ลูกบาศกเมตร 
 -  ถังพักนํ้าใส  ขนาด  20 ลูกบาศกเมตร 
 -  ถังกรองน้ําผิวดิน  ขนาด 10 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 
 -  โรงสูบนํ้า  ขนาด 4.50 x 4.50 เมตร 
 -  วางระบบประปาภายใน 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน      และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)     
ป 2554   รายการที่  14 (6), (7)  หนา 283 

  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค        รวม 2,246,900 บาท 
 คากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 2,246,900 บาท 

เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนแมอายวิทยาคม  ความยาว  
832.90  เมตร  สูง  2.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    แนวทาง การ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)           
ป 2554   รายการที่  14 (14)   หนา  284  

 
……………………………………… 
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งานการศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 49,735,100 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 9,760,100 บาท 
  คาใชสอย รวม 9,760,100 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 9,760,100 บาท 
  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

1.  โครงการเรียนฟรี  โรงเรียนดี ใกลบาน    ต้ังไว 2,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเรียนฟรี โรงเรียนดีใกลบาน สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานฟรีอยางมีคุณภาพและท่ัวถึงนักเรียนทุกคน อันเปนการลดปญหาการออก
กลางคันของนักเรียนและสรางความพรอมตอการเรียนรูอยางเปนสุขของโรงเรียนใน
สังกัด โดยการสนับสนุนคาปจจัยจําเปนพ้ืนฐานในการศึกษาเลาเรียน เชน คาหนังสือ
และสื่อการเรียน  คาเครื่องแบบ หรือชุดนักเรียนและคาอุปกรณ เปนตน เพ่ือใหโรงเรียน
นําไปจัดสรรหรือจัดหาเพ่ิมเติมใหเพียงพอกับความจําเปนของนักเรียนตามแนวทางใน
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  รวมตลอดถึงคาใชจายในการติดตามและประเมินผล
จัดบริการเรียนฟรีอยางมีคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน      และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่  5  หนา 273 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการ
เครือขาย 

2.  โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนและ ต้ังไว 500,000 บาท 
 โรงเรียนเขมแข็ง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน ชุมชนและโรงเรียนเขมแข็ง   
อันเปนการเสริมสรางวิถีการเรียนรูรวมกันและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพ
เพ่ือบุตรหลานของชุมชน    โดยจัดสงเสริมการมีสวนรวมในรูปแบบคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือขายผูปกครองนักเรียนใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพตอการ
รวมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  โดยจายเปน  คากิจกรรมสงเสริมรั้วครอบครัว 
ชุมชนและโรงเรียนปองกันยาเสพติด  คาจัดประชุมชี้แจงจัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
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และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในชุมชน ในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือเสริมพลังความ
เขมแข็งและความตอเน่ืองในความรวมมือระหวางชุมชนและโรงเรียนในสังกัด 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง         
การพัฒนา : การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -2556)   
ป 2554 รายการที่  6  หนา 267 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการ
เครือขาย 

3.  โครงการปรับปรุงและดูแลระบบคลังขอสอบมาตรฐาน ต้ังไว 200,000 บาท 
 อบจ.เชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงและดูแลระบบคลังขอสอบมาตรฐาน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สําหรับระบบเดิมท่ีมีการใชอยูใหมีการพัฒนา
ระบบอยางตอเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของการเรียน นักเรียนในสังกัดและ
ผลการทดสอบระดับตนสังกัด  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงขึ้น  โดยจาย
เปนคาจัดทดสอบวัดความรูความสามารถนักเรียนและคาบริหารจัดการในการดูแลและ
ปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมคลังขอสอบมาตรฐานใหมีความหลากหลายทันสมัยขึ้น 
พรอมสําหรับการจัดทดสอบทุกระดับชั้น ประกอบดวย ระบบคลังขอสอบ และระบบ
ทดสอบอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมตรวจขอสอบ รวมท้ังจัดทดสอบ ตลอดจนคาใชจาย
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      แนวทาง 
การพัฒนา : การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   
ป 2554   รายการที่  7  หนา 268 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูรณาการ
เครือขาย 
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4.  โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม ต้ังไว 700,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม สําหรับโรงเรียนในสังกัด โดยเปนโครงการท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมจัดหรือการสงเขารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ อันเปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูมาตรฐานสากลและ
ประชาสัมพันธเผยแพรศักยภาพการจัดการศึกษา โดยจายเปน  คาจัดนิทรรศการ คาวัสดุ 
อุปกรณแสดงและแขงขัน  คาประชาสัมพันธ  คาตอบแทน  คาเงินรางวัล  คาอาหาร   
นํ้าด่ืม  คาเบ้ียเลี้ยง  คาท่ีพัก  คาพาหนะ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่  3  หนา 271 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตร การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

5.  โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน ต้ังไว 1,710,000 บาท 
 อบจ.เชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สําหรับนักเรียนในสังกัดใหเปนคนมีคุณภาพและ
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและสังคม    โดยพัฒนานักเรียนใหมี               
ขีดความสามารถในการเรียนรูทางวิชาการ วิชาชีพ และการดํารงตนในสังคมยุคใหม   
ไดอยางมีความสุขตามอัจฉริยภาพของแตละคน  เพ่ือเปนฐานในการศึกษาตอและ     
การประกอบอาชีพในอนาคต  การจัดกิจกรรมแขงขันนักเรียนคนเกง (นักเรียน
ชางเผือก)   การจัดทดสอบวัดมาตรฐานความรู  การประกวดนักเรียนดีเดน  การ          
จัดฝกอบรมหรือการ จัดค ายนักเรี ยนเ ก่ียวกับวิชาชีพ  วิชาการ  ระเ บียบวินัย  
ประชาธิปไตย และทักษะอื่น ๆ   และเครือขายนักเรียนแลกเปล่ียนดูงานทางวิชาการ 
ตลอดจนการจัดเชิดชูเกียรตินักเรียนเกง ดีในดานตาง ๆ  โดยจายเปน คาจัดสถานท่ี 
คาตอบแทน   คาท่ีพัก   คาพาหนะ   คาอาหาร   คาเบ้ียเลี้ยง    ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
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ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน         และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่ 4  หนา 272 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตร การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

6.  โครงการอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษา ต้ังไว 300,000 บาท 
 และการเรียนรูในทศวรรษที่สอง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรูในทศวรรษท่ีสอง สําหรับครูโรงเรียนในสังกัด ใหมีขีดความสามารถและ
มาตรฐาน ทักษะความรูอยางครูมืออาชีพขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   
ในการจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศในทศวรรษท่ีสอง อาทิ ความสามารถทางการวิจัย
ในชั้นเรียน ภาษาสากล ดานไอที และสมรรถนะความสามารถดานอื่นท่ีจําเปนตอการ
พัฒนาการศึกษา  ซึ่งเปนไปตามทิศทางและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปน  คาจัดอบรม สัมมนา ผูบริหาร 
ครู ครูผูชวย และครูอัตราจางท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนในสังกัด ตชด. (ตามความรวมมือทางการศึกษาฯ) อาทิ   
คาจัดสถานท่ี  คาตอบแทน  คาท่ีพัก  คาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง   ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่ 2  หนา 270 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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7.  โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ต้ังไว 120,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม   เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียน 
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขมแข็ง
และยั่งยืนใหเปนพ้ืนท่ีสีขาว เพ่ิมกิจกรรมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนอยาง
สรางสรรค ตามยุทธศาสตร  Clean & Seal  รั้วโรงเรียน  ครอบครัวและชุมชนปองกัน
ยาเสพติด  โดยจายเปน  คาจัดรวบรวมขอมูล  การจัดประชุมสัมมนา  วางแผน
ยุทธศาสตร การอบรมพัฒนาเจาหนาท่ี ครูและนักเรียนแกนนํา และการจัดกิจกรรม
หรือโครงการเพ่ือพัฒนา   รณรงคสรางภูมิคุมกันและเฝาระวังตานยาเสพติด               
ในสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนอยางมีสวนรวม พรอมท้ังเครือขายองคกรตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของทุกระดับ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน   92,300  บาท              
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   27,700  บาท 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)            
ป 2554   รายการที่ 13(6) หนา 282, 17(6) หนา 292, 22(6) หนา 300   
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

8.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้ังไว 500,000 บาท 
 แนวใหมโรงเรียนสังกัด อบจ.เชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม
โรงเรียนสังกัด อบจ.เชียงใหม  ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีระบบ   
มีองคความรูและขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสูการเปนองคกรผูนําการ
เปลี่ยนแปลง และสรางนวัตกรรมการบริหารการศึกษาท่ีเปนเลิศอยางมีสวนรวมและ
ความพึงพอใจ ภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบธรรมาภิบาลและหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  โดยจายเปน คาจัดประชุม ชี้แจง ซักซอม ติดตามและ
ศึกษา สัมมนาเก่ียวกับระบบแผนพัฒนาการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ   การเสริมสรางภาพลักษณ  เอกลักษณองคกรทางการศึกษา  
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การสํารวจความพึงพอใจและการเสริมสรางความรูดานระเบียบกฎหมาย คาจัดทํา
เอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป คาจัดแสดงผลงานและการเผยแพรผลงาน
การจัดการศึกษา ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา     และตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   รายการที่ 5  หนา 266 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

9.  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนแบบองคการ ต้ังไว 700,000 บาท 
     บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม     

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตนแบบองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม อันเปนการเรงรัดการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเขาสูมาตรฐาน
ระดับโรงเรียนรางวัลพระราชทานและรางวัลระดับประเทศ   ตามนโยบายกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เพ่ือสรางโรงเรียนดีมีมาตรฐาน อยูใกลบานชุมชน โดย
จายเปน คาพัฒนา ติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัดตามเกณฑมาตรฐาน 
ท่ีกําหนดในแนวทางโรงเรียนรางวัลพระราชทาน    และการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  (SBM)   ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   การพัฒนาคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู มุงสูความเปนเลิศและเอกลักษณองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม เชน กระบวนการสอนคิดและหลักสูตร EP  การสรางและพัฒนา
เครือขายวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  การจัดและสงเสริม
การประกวดสถานศึกษาตนแบบดีเดนประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม และหนวยงานอื่น ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่  7  หนา 275 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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10.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม     ต้ังไว 2,030,100 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูพัฒนาทักษะชีวิตใหกับประชาชนและสงเสริม
พัฒนาการจัดกิจกรรมทางการศึกษา  การสงเสริมการจัดการเรียนการสอน  โดยใชสื่อ
อุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยใหกับทุกคน
ในจังหวัดเชียงใหมในสถานศึกษาทุกสังกัด และหนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของในการ   
จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
การสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมระดับ     
ท่ีเกินศักยภาพของหนวยงานทางการศึกษา เชน การสงเสริมดานวิชาการ การพัฒนา
บุคลากร  การพัฒนานักเรียน  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู  การใชสื่ออุปกรณ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา การสงเสริมความรวมมือพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เชียงใหม ฯลฯ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนเขาถึงระบบการศึกษาท่ีมีอยางท่ัวถึง 
ไดมาตรฐานทัดเทียมกัน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา :  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา      และตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   รายการที่  4  หนา 265 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

11.  โครงการหองสมุดสมบูรณแบบ (Smart Library) ต้ังไว 500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการหองสมุดสมบูรณแบบ (Smart Library)  สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหเปนหองสมุดท่ีมีชีวิตเอื้อตอ
การบริหารทางการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ของโรงเรียนและ
ชุมชนเขตพ้ืนท่ีบริการ โดยจายเปน  คาชุดสื่อ อุปกรณสําหรับหองสมุด  จัดซื้อหนังสือ
และสื่อสงเสริมการอานและการเรียนรูทุกระบบ  คาติดตามและสงเสริมพัฒนา
หองสมุด ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)        
ป 2554   รายการที่ 27  หนา 312 
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สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

12.  คาใชจายในการจัดสงนักเรียนเดินทางไปเขารวม ต้ังไว 500,000 บาท 
กิจกรรมในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักเรียนเดินทางไปเขารวมกิจกรรมในประเทศและ
ตางประเทศ ตามนโยบายของตนสังกัดและแนวทางพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเสริมสรางโอกาส ประสบการณ และตาม
ศักยภาพทางการเรียนรูใหกวางขวางไดมาตรฐานสากล  โดยจายเปน  คาใชจายใน
กิจกรรมการฝกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การเขารวมแขงขัน 
งานมหกรรมทางวิชาการ  การแลกเปล่ียนเรียนรูศิลปวัฒนธรรม  การรวมกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสือ การแขงขันกีฬานักเรียน อาทิ คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาพาหนะ   
คาท่ีพัก  หรือคาใชจายอื่นในทํานองเดียวกันท่ีเรียกชื่ออยางอื่นตามหนังสือสั่งการ 
ท่ีเก่ียวของ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ต้ังจายจากเงินรายได        
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)    ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน     และตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ. 2554 -2556)  ป 2554   รายการที่  3  หนา  271 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 งบเงินอุดหนุน รวม 39,975,000 บาท 
  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 39,975,000 บาท 

(1)  อุดหนุนโรงเรียนแมคือวิทยา ต้ังไว 1,599,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
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สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (2)  อุดหนุนโรงเรียนบานหนองโคง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (3)  อุดหนุนโรงเรียนวัดหวยทราย ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (4)  อุดหนุนโรงเรียนบานแจงกูเรือง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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 (5)  อุดหนุนโรงเรียนสันปาสักวิทยา ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (6)  อุดหนุนโรงเรียนบานสันคะยอม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

(7)  อุดหนุนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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(8)  อุดหนุนโรงเรียนบานเจดียแมครัว ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (9)  อุดหนุนโรงเรียนบานหวยงูกลาง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (10) อุดหนุนโรงเรียนบานแมคะ ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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(11) อุดหนุนโรงเรียนบานสันตนหม้ือ ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (12) อุดหนุนโรงเรียนบานปางปอ ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (13) อุดหนุนโรงเรียนบานอาย ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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(14) อุดหนุนโรงเรียนบานทุงขาวพวง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (15) อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (16) อุดหนุนโรงเรียนบานสันปาสัก ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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(17) อุดหนุนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (18) อุดหนุนโรงเรียนบานกาด (เขมวังสฯ) ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (19) อุดหนุนโรงเรียนสองแคววิทยาคม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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 (20) อุดหนุนโรงเรียนแมต่ืนวิทยาคม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (21) อุดหนุนโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (22) อุดหนุนโรงเรียนบานบอหลวง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
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 (23) อุดหนุนโรงเรียนบานสบเต๊ียะ ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (24) อุดหนุนโรงเรียนบานปางอุง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

 (25) อุดหนุนโรงเรียนบานแจมหลวง ต้ังไว 1,599,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสรางและพัฒนาหองสมุดเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวเชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต    และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 -2556)   ป 2554   
รายการที่ 1  หนา 259 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยุทธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 
 

...................................... 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น    10,000,000    บาท      
แผนงานสาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล รวม 10,000,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 10,000,000 บาท 

คาใชสอย รวม 10,000,000 บาท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 10,000,000 บาท 
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
(1) โครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาด ต้ังไว 10,000,000 บาท 

 ของโรคติดตอ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ    
เชน  โรคไขเลือดออก  โรคไขหวัดนก  โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009  ฯลฯ        
โดยจายเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ  เชน การประชุมสัมมนา  
การฝกอบรม การจัดนิทรรศการ ฯลฯ คาจัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ  เชน          
ปายประชาสัมพันธ  แผนพับ  โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  แผน CD  ฯลฯ  คาจัดซื้อสารเคมี         
วัสดุและอุปกรณ  เพ่ือใชในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ            
คาจัดกิจกรรมพนสารเคมีกําจัดเชื้อโรคติดตอ และคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง   
การพัฒนา: การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556) ป 2554  
รายการที่  4  หนา  318 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม    ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข     
กลยทุธ :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา  วัฒนธรรม  และการบูรณาการ
เครือขาย 

............................................. 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

     ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  6,859,300  บาท    
แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 3,758,300 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 1,869,000 บาท 
  คาตอบแทน     รวม    150,000 บาท 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ต้ังไว    150,000 บาท                       
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม    ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาใชสอย รวม 433,000 บาท 

1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 203,000 บาท          
- เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด  ซึ่งมิใชเปน      

การประกอบ ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใดอยางหน่ึง  และ     
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  เชน  จางเหมากําจัดปลวก  จางเหมาเก็บขยะ
ภายในสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศนจากเทศบาลตําบลสันมหาพน         
จางเหมาดูดสวม ตลอดจนการจางเหมาอื่น ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัด 

- เพ่ือจายเปนคารับหนังสือพิมพรายวันสวนกลางและสวนทองถิ่นเพ่ือใชประโยชน   
กับผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศนไดติดตามขาวสารภายนอก 

ต้ังจายจากเงินรายได 
 
 



- 181 - 
 

2. รายจายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 200,000 บาท 
     ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

    (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 200,000 บาท 
ในราชอาณาจักร 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด   ลูกจางประจํา   และพนักงานจางของสถาน
สงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน โดยจายเปน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก   คาพาหนะ   
รวมตลอดถึงคาใชจายอื่น ๆท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตามระเบียบฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

3. คาบํารุงรกัษาและซอมแซม ต้ังไว 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและเครื่องมือตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชรา
วัยทองนิเวศน  ตลอดจนครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงานสวนกลางท่ีไมไดประจํา       
ในสวนอื่น  ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองทําการซอมแซมใหอยูในสภาพดีสามารถใชงาน      
ไดตามปกติท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท เชน เครื่องปรับอากาศ   เครื่องคอมพิวเตอร 
โทรทัศน พัดลม เครื่องรับสงโทรสาร เครื่องตัดหญา ตูเสื้อผาของผูรับบริการ  เตียงนอน 
ตูแชอาหาร ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  คาวัสดุ รวม 921,000 บาท 
  1. วัสดุสํานักงาน ต้ังไว 196,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน   กระดาษ   ปากกา   ดินสอ     หมึกโรเนียว   แฟม  
สมุดบัญชี  แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ  หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา      
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห
คนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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  2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 60,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ  เชน หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  เทปพัน
สายไฟฟา  สวิตซไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  ไฟฉุกเฉิน  และอุปกรณอื่น ๆ  เพ่ือใชสําหรับ
ซอมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟาท่ีเกาและชํารุดใหสามารถใชงานไดดี เพ่ือความ
ปลอดภัยแกผูรับบริการของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน  หรือสิ่งของท่ีมี
ลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   3. วัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน   
เชน   เครื่องใชประจําตัว   สบู   แชมพู   ผงซักฟอก   ท่ีนอน  ปลอกหมอน ผาปูท่ีนอน  
ผาหม  ฯลฯ  สําหรับผูรับบริการ หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา        
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห
คนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   4. วัสดุกอสราง  ต้ังไว 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  อุปกรณ และเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
กอสรางและซอมบํารุง ปรับปรุงสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน   เชน  ทราย  
ปูน  เหล็ก  ตะปู  สี แปรงทาสี  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   5. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ต้ังไว 240,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับใชกับยานพาหนะรถยนต  
รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  เครื่องมือตาง ๆ  ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   6. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว 35,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สําหรับผูรับบริการในสถานสงเคราะห
คนชราวัยทองนิเวศน  เชน  ยารักษาโรคตาง ๆ  เครื่องมือ  เครื่องใชตาง ๆหรือสิ่งของ      
ท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เพ่ือใชใน
การปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   7. วัสดุการเกษตร ต้ังไว 20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ สําหรับปลูกประดับตกแตง ปรับปรุงบริเวณอาคาร
สถานท่ีของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน  เชน  ปุย  ยาปราบศัตรูพืช   พันธุไมดอก 
ไมประดับตาง ๆ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   8. วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 40,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือ    
แถบผาพิมพสํ าหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับหมึกสําหรับเค ร่ืองพิมพ             
แผนกรองแสง ฯลฯ  สําหรับใชกับเครื่องคอมพิวเตอรประจําสถานสงเคราะหคนชรา
วัยทองนิเวศน ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุด     
ไมเกิน 20,000  บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาสาธารณูปโภค รวม 365,000 บาท 
1.  คาไฟฟา ต้ังไว 325,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารท่ีทําการสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
อาคารบานพักผูสูงอายุประเภทสามัญ  และอาคารตาง ๆ ของสถานสงเคราะหคนชรา
วัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   2. คานํ้าประปา ต้ังไว 10,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา สําหรับอาคารท่ีทําการสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน
อาคารบานพักผูสูงอายุประเภทสามัญ และอาคารตางๆ และคาธรรมเนียมรักษามิเตอร
ท่ีใชประจําในทรัพยสินของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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3.  คาโทรศัพท ต้ังไว 15,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทใชประจําสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน    
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

4.  คาบริการทางดานโทรคมนาคม ต้ังไว 15,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับคาบริการอินเตอรเน็ตของสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 งบลงทุน รวม 1,889,300 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 542,900 บาท 

   1. ครุภัณฑสาํนักงาน รวม 220,000 บาท 
    (1) คาติดต้ังสายเคเบิ้ลโทรศัพทพรอมอปุกรณ ต้ังไว 220,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาติดต้ังสายเคเบ้ิลโทรศัพทพรอมอุปกรณ  จํานวน 40 หมายเลข    
เพ่ือติดต้ังภายในอาคารและอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการสถานสงเคราะห
คนชราวัยทองนิเวศน เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ         
จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี  

- สายเคเบ้ิลโทรศัพทนอกอาคาร AP.5  50 คูสาย ความยาว  190 เมตร 
- เดินสายจากจุดตูสาขา ไปจุดแยกสายท่ี  OTC - 01 
- สายเคเบ้ิลโทรศัพทนอกอาคาร FLG B.5  25 คูสาย  ความยาว 650 เมตร 
- เดินสายจากจุดแยก OTC – 01 ไปท่ี  OTC - 02 
- สายโทรศัพท นอกอาคาร (ดรอปวาย) (2 C)  1 คูสาย ความยาว 1,500 เมตร  
- เดินแยกสายเขาบานแตละหลัง  
- ชุดตูพักสายปลายทาง  ขนาด 30 คูสาย 
- ชุดตูพักสายปลายทาง  ขนาด 10 คูสาย 
- MDF ชุดตูสายกระจายตนทาง ขนาด 100 คูสาย  
- ติดต้ังสายเคเบ้ิลโทรศัพทพรอมอุปกรณ 40 เลขหมาย พรอมอุปกรณ   
 ในการเดินวางสาย  ตัดตอ ถายสาย รื้อถอนสายเกา ตลอดจนอุปกรณ       
 ในการติดต้ัง 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) ป 2554  รายการที่ 1 (20) หนา 363 

   2. ครุภัณฑการเกษตร รวม 39,500 บาท 
    (1)  คาเครื่องสูบนํ้าบอบาดาล ต้ังไว 39,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสูบนํ้าบอบาดาลชนิดซับเมิสซิเบ้ิล ขนาด 5 แรงมา  
จํานวน  1 เครื่อง เพ่ือใชสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชในสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหา       
ตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี  

- เปนเครื่องสูบนํ้าบาดาลชนิดซับเมิสซิเบ้ิล ขนาด 5 แรงมา   
- หัวสแตนเลส รุนสะบัดทราย GOULDS  ของ  U.S.A ขนาด 2 น้ิว  x 17 น้ิว 
- ใบพัด รุน 36 GSZ 40 ติดมอเตอร FRANKLINS  ขนาด 5 HP 380 V 
- พรอมสายไฟยาว 50 เมตร และฝาปดบาดาล 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556)   ป 2554    รายการที่ 1 (22)    หนา 363 

   3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 11,000 บาท 
    (1) คากลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ต้ังไว 11,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง เพ่ือใช      
ในการบันทึกประวัติและกิจกรรมของผูรับบริการสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ  2553  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- เปนกลองคอมแพ็ค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล 
- ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ  (Image sensor) 
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม 
 หรือตองการเปลี่ยน 
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- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
- มีกระเปาบรรจุกลอง 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตามแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2554 - 2556)   ป 2554  รายการที่ 1 (2)    หนา 360 

   4. ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย รวม 8,000 บาท 
    (1) คารถเข็นอาหาร ต้ังไว 8,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถเข็นอาหาร จํานวน  1  คัน  เพ่ือใชเข็นอาหารไปบริการ
ใหแกผูรับบริการของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน  จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ  ประจําป 2553  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังน้ี 

- เปนรถเข็น 3 ชั้น 
- โครงรถทําดวยเหล็กไมเปนสนิม 
- มีลอขนาดเสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา 4 น้ิว จํานวน 4 ลอ 
- มีดามจับเข็นเคลื่อนท่ีได 
- ขนาดตัวรถไมนอยกวา 18 x 32 x 32 น้ิว 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556) ป 2554  รายการที่ 1 (17) หนา 362 

   5. ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 108,000 บาท 
    (1) คาเครื่องทําน้ําอุนระบบดิจิตอล ต้ังไว 65,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทํานํ้าอุน ระบบดิจิตอล รวมคาติดต้ัง ขนาด 6000 วัตต 
จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท เพ่ือติดต้ังภายในอาคารบริบาลสําหรับ
ผูรับบริการท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ของสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี  
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- ควบคุมอุณหภูมิดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบดิจิตอล 
- มีจอแสดงอุณหภูมิเปนแบบ LED มองเห็นตัวเลขไดชัดเจน 
- เปนแบบใชไฟฟา  กําลังไฟฟา 6,000 วัตต 
- ปุมปรับอุณหภูมิระบบดิจิตอล ท่ีตองการได 17 ระดับ  
     ต้ังแต 32 – 48 องศา 
- สามารถบันทึกอุณหภูมิท่ีตองการดวยระบบ  
     MEMORIABLE DIGI - TEMP 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม.(พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)   ป 2554  รายการที่ 1 (16)  หนา 362 

    (2) คาโตะเตรียมอาหารสแตนเลส ต้ังไว 26,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะเตรียมอาหารสแตนเลส จํานวน 2 ตัว ๆละ 13,000 บาท      
เพ่ือใชในการเตรียมอาหารสําหรับผูรับบริการของสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน    เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี  

- โตะเตรียมอาหารสแตนเลส 1 ชั้น กวาง 110 ซม. ยาว 230 ซม. สูง 80 ซม. 
- หนาโตะปูดวยแผนสแตนเลส หนา 1.2 มม. 
- ขาโตะทําดวยทอสแตนเลสกลม ขนาด 11/2 x  1.2 มม. 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) ป 2554  รายการที่ 1 (23)  หนา 364 

    (3) คาปลองดูดควันสังกะสี พรอมพัดลมดูดควัน ต้ังไว 17,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อปลองดูดควันสังกะสี พรอมพัดลมดูดควัน 2 ตัว ๆ ละ 8,500 
บาท เพ่ือใชติดต้ังภายในโรงอาหารของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน    
เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  จึงจัดหาตามราคา        
ท่ีสืบไดในทองตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี  
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- ปลองขนาดกวาง 80 ซม. ยาว 3 เมตร สูง 70 ซม. 
- มีพัดลมดูดควัน 2 ตัว ขนาดวัดจากรอบนอก 14 น้ิว 
- มีทอระบายปลองดูดควัน สูง 3 เมตร จํานวน 2 ตัว ใชสังกะสีเบอร 26 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556)  ป 2554  รายการที่ 1 (21)  หนา 363 

   6. ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 136,400 บาท 
    (1) คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน ต้ังไว 26,800 บาท 
     สํานักงาน แบบท่ี 2 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบท่ี 2  
จํานวน  1  ชุด เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกอบดวย 
1.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับงานสํานักงาน  แบบท่ี 2 โดยมีคุณลักษณะ 
     พ้ืนฐานดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา     
 2.0 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา 800 MHz  
 จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา  
     ขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB  
 จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 น้ิว 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100 Mbps จํานวนไมนอยกวา  
     1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b, g) และ Bluetooth 
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2.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
     CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน  1 ชุด 
3.  การรับประกัน 2 ป 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร   และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556)  ป 2554  รายการที่ 1 (11)  หนา 361 

    (2) คาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน ต้ังไว 53,600 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 
จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 26,800 บาท เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห
คนชราวัยทองนิเวศน   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิว เตอร               
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) โดย 1 ชุด 
ประกอบดวย 
1.    เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา     
 2.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ท่ีมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไมนอยกวา  
 800 MHz จํานวน  1 หนวย 
- มีสวนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ        
     ไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา  
 1 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาด 
     ไมนอยกวา 17 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

2.   เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
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3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน           
      CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน  1 ชุด 
4.   การรับประกัน 2 ป 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)  ป 2554  รายการที่ 1 (9) หนา 361 

    (3) คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network   ต้ังไว 56,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network  จํานวน             
2  เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชรา
วัยทองนิเวศน  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB 
- มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet   
 10/100 Base TX 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได 
  ไมนอยกวา 250 แผน 

ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556)  ป 2554  รายการที่ 1 (13)  หนา 362 

   7. คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภัณฑ ต้ังไว 20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการปฏิบัติงานของ
สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองทําการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพดี เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา  5,000  บาท 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,346,400 บาท 
   1.  คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ รวม 1,166,400 บาท 
    (1) คากอสรางปายบานพักสถานสงเคราะห  ต้ังไว 173,500 บาท 
     คนชราวัยทองนิเวศน 

เพ่ือจายเปนคากอสรางปายบานพักสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน จํานวน 
1 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556) ป 2554  รายการที่  2  หนา 364 

    (2) คากอสรางหลังคาเชื่อมบริเวณอาคารเรือนนอน  ต้ังไว 992,900 บาท 
     ผูรับบริการประเภทสามัญ 

เพ่ือจายเปนคากอสรางหลังคาเชื่อมบริเวณอาคารเรือนนอนผูรับบริการประเภท
สามัญ จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
แนวทางการพัฒนา :  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/ผูสูงอายุ  
และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556)  ป 2554  รายการที่  2  หนา 328 

   2. คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 
    (1) คาติดต้ังราวจับทางเดินบริเวณภายในโรงอาหาร ต้ังไว 80,000 บาท 
     และบริเวณระหวางอาคารเรือนนอนผูรับบริการ 

เพ่ือจายเปนคาติดต้ังราวจับทางเดินบริเวณภายในโรงอาหารและบริเวณระหวาง
อาคารเรือนนอนผูรับบริการ จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552-2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต             
แนวทางการพัฒนา :  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/ผูสูงอายุ  
และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 - 2556)  ป 2554  รายการที่  3  หนา 328 
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   3. คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ต้ังไว 100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน ซึ่งมีสภาพชํารุดทรุดโทรมหรือจําเปน  
ตองบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดี  ท่ีมีวงเงินเกินกวา  5,000 บาท เชน  
อาคารสํานักงาน  บานพักผูสูงอายุ บานพักเจาหนาท่ี ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 
.................................................... 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 3,101,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 3,101,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 700,000 บาท 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 700,000 บาท 
ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

    (1)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสงูอายุ   ต้ังไว 550,000 บาท 
    ผูพิการ  ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส  การจัด
กิจกรรมฝกอบรมอาชีพ จัดหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑและประชาสัมพันธ
กิจกรรมของผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส  การจัดกิจกรรม
สงเสริมการรวมกลุม/ ชมรม / สมาคม  การจัดกิจกรรมรณรงคใหคนในครอบครัว 
และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส  การจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหทําประโยชนใหแกสังคม  การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส  
การจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือ หรือใหความรูทางวิชาการดานสุขภาพ         
โดยจายเปน  คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุม  ฝกอบรม สัมมนา กีฬาและ
นันทนาการตางๆ  เชน คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่  คาจางเหมาเครื่องเสียง  
คาอาหาร   คาอาหารวาง เครื่องด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร  คาเงินรางวัล  คาวัสดุ
อุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2552-2556)   ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต               
แนวทางการพัฒนา: การสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556) 
ป 2554 รายการที่ 1 หนา 321 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น         
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม      
และการบูรณาการเครือขาย 
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    (2)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมของสถานสงเคราะหฯ ต้ังไว 150,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน  เชน  วันลอยกระทง   วันสงทายปเกาตอนรับปใหม   วันสงกรานต               
วันเขาพรรษา   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  และการจัดกิจกรรมทําบุญ             
อุทิศสวนกุศลใหแกผูรับบริการท่ีถึงแกกรรมในสถานสงเคราะหคนชราวัยทอง
นิเวศน  โดยจายเปน  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  เชน  คาจัดสถานท่ี  คาโลงศพ              
คาดอกไม  ธูปเทียน  คาผาบังสุกุล  คาสังฆทาน  คาปจจัยถวายพระ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  คาวัสดุ รวม 2,401,000 บาท 

1. วัสดุเครื่องแตงกาย ต้ังไว 65,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตาง  ๆ  สําหรับผูรับบริการในสถานสงเคราะห
คนชราวัยทองนิเวศน  เชน  เสื้อ  กางเกง  รองเทา  ผาถุง  เข็มขัด  หมวก  ถุงเทา    
ผาเช็ดตัว ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2. วัสดุอื่น ๆ  ต้ังไว 2,336,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหาร  ไดแก  นม  ขนม  ผักสด  ขาวสาร  อาหารแหง  
อาหารกระปอง  นํ้ามันพืช  เครื่องปรุงตาง ๆ  ฯลฯ  เพ่ือนําไปประกอบอาหารสําหรับ
จัดเลี้ยงผูรับบริการในสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 
ต้ังจายจายเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
............................................ 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น    124,158,800   บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 53,603,800 บาท 
 งบบุคลากร รวม 20,112,300 บาท 
  เงินเดือน(ฝายประจํา) รวม 20,112,300 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว 18,032,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตางๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. คาจางลูกจางประจํา ต้ังไว 2,080,300 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําตําแหนงตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินการ รวม 12,468,500 บาท 
คาตอบแทน รวม 600,000 บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว 600,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได 
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คาใชสอย รวม 10,200,000 บาท 

1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 5,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหน่ึงอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ  ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางหน่ึงอยางใดและอยูใน     
ความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาถายพิมพเขียวแบบแปลน จางเหมา     
ถายเอกสาร จางเหมาทําความสะอาด จางเหมาดูแลรักษาตนไม  ตลอดจนการจางเหมา
อื่น ๆ ท่ีเปนกิจการในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2.   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  รวม 5,000,000 บาท 
 ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
 (1)  โครงการประชาสัมพันธโรงงานทําปุยหมัก ต้ังไว 1,000,000 บาท 
        จากของเหลอืใช      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช 
โดยการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  รณรงค  การฝกอบรม  การจัดประชุมสัมมนา 
หรือจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ รายละเอียดตางๆ ท่ีมีความจําเปนให
ประชาชน มีความรู ความเขาใจ  เชน  แผนพับ  การโฆษณา  การจัดทําเอกสาร 
วัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตามแผนพัฒนา   
สามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 2 หนา   242 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงเนนลดขอขัดแยงในการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน 

 (2)  โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี ต้ังไว 500,000 บาท 
      จังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัด   
เชียงใหม โดยจายเปน คาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพนํ้า คุณภาพ   
อากาศ ฯลฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
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โครงการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินการเอง หรือ     
จางนิติบุคคลดําเนินการ 

  ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตามแผนพัฒนา 
สามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 4 หนา   243 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรดานดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด กลยุทธ : มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน 

   (3)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ต้ังไว 3,500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม โดยจายเปน  คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ  ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบฯ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 

3. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและเคร่ืองมือตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองทําการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตามปกติ ท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 
เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 

คาวัสดุ รวม 1,668,500 บาท 

1. วัสดุสํานักงาน ต้ังไว 215,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง  
หมดไปแปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว 
แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพตางๆ ฯลฯ หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา     
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เชน โตะ เกาอี้ ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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2. วัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 3,500 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร 
และมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา: จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตามแผนพัฒนา     
สามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 15 (16) หนา  379 

3. วัสดุยานพาหนะและขนสง ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออะไหล และอุปกรณสําหรับยานพาหนะรถยนต รถจักรยานยนต 
ท่ีใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เชน ยางรถยนต      
หัวเทียน  แบตเตอรี่ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่  ต้ังไว 1,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ
รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา  และเครื่องมือตางๆ ฯลฯ ท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

5. วัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 150,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  เชน จานบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือ   
แถบผาพิมพสํ าหรับเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร   ตลับหมึกสํ าหรับเคร่ืองพิมพ                 
แผนกรองแสง ฯลฯ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคา      
ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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 งบลงทุน รวม 3,023,000 บาท 
คาครุภัณฑ รวม 965,000 บาท 
1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 765,000 บาท 

(1)   คารถบรรทุก (ดีเซล) ต้ังไว 765,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ  แบบมีชองวาง
ดานหลังคนขับ (CAB)  จํานวน 1 คัน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1)   มนํ้ีาหนักบรรทุกไมตํ่ากวา 1 ตัน 
(2)   ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซี. 
(3)   มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับน่ังหรือเก็บของได 
(4)   เปนกระบะสําเร็จรูป 
(5)   เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552– 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา:   จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 15 (2) หนา 375 

2. คาบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ท่ีนําใชในการปฏิบัติงาน      
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพดี  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา             
5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 

 

 

 



- 201 - 
 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,058,000 บาท 
1.    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รวม 915,000 บาท 
      (1)   โครงการกอสรางรั้วซีเมนตบล็อค ต้ังไว 600,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วซีเมนตบล็อก บานพักขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดสูง  1.80  เมตร 
ยาว 140.00 เมตร พรอมประตูเหล็กบานเล่ือน จํานวน 4 ชุด  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552– 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง           
ที่ดี แนวทางการพัฒนา: จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร และตาม       
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 20  หนา 381 

 (2)  โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 315,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปดคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบานพักขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตําบล
ดอนแกว  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.40  เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 218.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง           
ที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  25  หนา 384 

2.    คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,143,000 บาท 
 (1)  โครงการจัดภูมิทัศนทางแยกสะเมิง ต้ังไว 1,143,000 บาท 
  อําเภอหางดง 

เพ่ือจายเปนคาจัดภูมิทัศนทางแยกสะเมิง  บริเวณทางตัดระหวางถนน ทล.108 กับ 
ทล.121  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  ดวยไมประดับ วัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ภูมิทัศน งานภูมิสถาปตยกรรมและงานระบบตาง ๆ รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   แนวทาง      
การพัฒนา: ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว และตามแผนพัฒนา        
สามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  รายการที่  17  หนา  236 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรม
ลานนา นาอยู นาเที่ยว 

  งบรายจายอื่น รวม 18,000,000 บาท 
รายจายอื่น รวม 18,000,000 บาท 
คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผลหรือพัฒนา รวม 18,000,000 บาท 
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครภุัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
1. คาจางท่ีปรึกษาดําเนินการตามโครงการศึกษาวิจัย ต้ังไว 3,000,000 บาท 
 ผลกระทบและแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาตามโครงการศึกษาวิจัยผลกระทบและแกไขปญหา    
หมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
มอบหมายให สถาบันการศึกษา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญ
ทางวิชาการและประกอบอาชีพใหบริการในการใหคําปรึกษาขอเสนอแนะทางดาน
เทคนิควิชาการในสาขาสิ่งแวดลอม  
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทาง  
การพัฒนา : พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม   และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)   
ป 2554 รายการที่ 2 หนา 245 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร  ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด   กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ       
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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2. คาจางท่ีปรึกษาตามโครงการศึกษา ออกแบบ ต้ังไว 15,000,000 บาท 
 รายละเอียดการกอสรางระบบขนสงมวลชน 
 เมืองเชียงใหม  ในเสนทางนํารอง 

เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาดําเนินการตามโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาออกแบบ
รายละเอียดการกอสรางระบบขนสงมวลชนเมืองเชียงใหมในเสนทางนํารอง”        
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมมอบหมายให  สถาบันการศึกษา  นิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีความเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง       
การพัฒนา :  การวางระบบบริการสาธารณะขนสงมวลชนขนาดใหญใหมีเครือขายครอบคลุมทั้งจังหวัด     
และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1  หนา 205 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา 
นาอยู นาเที่ยว 
 
 

.................................................... 
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งานไฟฟาถนน รวม 7,050,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 6,750,000 บาท 
 คาวัสดุ รวม 6,750,000 บาท 

1. วัสดุไฟฟาและวิทยุ ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  โคมไฟฟา 
และอุปกรณอื่น ๆ สําหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะ  เปนตน 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. วัสดุกอสราง ต้ังไว 1,500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ  สําหรับงานขุดเจาะบอบาดาล  เชน ทอพีวีซี 
กาว กรวด ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด 
ระเบียบชุมชนสังคม แนวทางการพัฒนา : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และตามแผนพัฒนา    
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 7 (2) หนา 389 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่นคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยทุธ: ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

 3.  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่  ต้ังไว 4,500,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ สําหรับใชกับงานขุดเจาะ
บอบาดาล 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด            
ระเบียบชุมชนสังคม แนวทางการพัฒนา : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และตามแผนพัฒนา    
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7(1)   หนา   389 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่นคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยทุธ: ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   
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 4.  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว 450,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  สําหรับใชในงานขุดเจาะบอบาดาล   เชน    
สารเบโทไนท  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม แนวทางการพัฒนา : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และตามแผนพัฒนา   
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  7(3)   หนา   389 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่นคงปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ: ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  พ้ืนที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

 งบลงทุน รวม 300,000 บาท 
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 300,000 บาท 
 1.     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 300,000 บาท 

 (1) คาบํารุงรักษาและปรับปรงุระบบไฟฟา     ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองบํารุงรักษาและปรับปรุงใหอยู
ในสภาพดี เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552–2556)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง   
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 213(3)  หนา   198 

 
.................................................... 
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งานสวนสาธารณะ รวม 30,905,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 29,000,000 บาท 
 คาใชสอย รวม 29,000,000 บาท 

1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 5,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการในการดูแล บํารุงรักษาพันธุไมดอกไมประดับ  วัสดุ
อุปกรณสําหรับงานตกแตง  งานภูมิสถาปตยกรรม ภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม   สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา  ตลอดจนบริเวณพ้ืนท่ีสําคัญ
ของจังหวัดเชียงใหมตามโครงการปรับภูมิทัศนและโครงการจัดภูมิทัศนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามถนน ทางแยกและพ้ืนท่ีสําคัญตาง ๆ  โดยทําการ   
รดนํ้า  พรวนดิน  ใสปุย  ทําความสะอาด  ตัดแตงและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ  
ใหมีสภาพท่ีสมบูรณและสวยงาม  รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง          
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนาสามป       
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  9  หนา 232 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความม่ังคั่งอยาง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรม  
ลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ต้ังไว 24,000,000 บาท 
   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

 (1)  โครงการตกแตงเมืองเพ่ือตอนรับกีฬา ต้ังไว 8,000,000 บาท 
  มหาวิทยาลัยอาเซียน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการตกแตงเมืองเพ่ือตอนรับกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน ครั้งท่ี 15 บริเวณถนน ทางแยก สถานท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม     
โดยดําเนินการเองหรือจางเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการ 
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งท่ี 15      
โดยทําการตกแตงดวยไมดอก ไมประดับ ปายประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณ     
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ของประดับตกแตง ตุง ธง งานศิลปกรรมตาง ๆ ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกับแนวความคิด 
การออกแบบ รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทาง 
การพัฒนา :  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   6  หนา   230 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
อยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร          
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 (2)  โครงการตกแตงเมืองดวยไมดอก-ไมประดับ ต้ังไว    16,000,000  บาท 
  และงานศิลปกรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการตกแตงไมดอก– ไมประดับและงานศิลปกรรม  
บริเวณพื้นท่ี ถนน สถานท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม พ้ืนท่ีสํานักงานองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยดําเนินการเองหรือจางเหมาบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเปนผู ดําเนินการเพ่ือเปนการกระตุนสงเสริมและตอนรับเทศกาล  
ทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม  โดยทําการตกแตงดวยไมดอกไมประดับ              
ปายประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณ ของประดับตกแตง ตุง ธง โคมงานศิลปกรรม           
ตาง ๆ ฯลฯ ท่ีเหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบใหสอดคลองกับสถานท่ี เทศกาล 
หรือประเพณี ศิลปวัฒนธรรมลานนา รวมท้ังคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการ   

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทาง       
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนา 
สามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5  หนา  229 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร         
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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 งบลงทุน รวม 1,905,000 บาท 
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,905,000 บาท 
 1. คาบํารุงรักษาและปรับปรงุท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,905,000 บาท 

 (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนโชตนา ต้ังไว 972,000 บาท 
  ชวงหนาสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางถนนโชตนา ชวงหนาสํานักงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดวยไมดอก ไมประดับ วัสดุอุปกรณสําหรับ
งานภูมิทัศน  งานภูมิสถาปตยกรรมและงานระบบตาง ๆ รายละเอียดตาม            
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทาง  
การพัฒนา :  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  10 หนา   232 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
อยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร         
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ี ต้ังไว 933,000 บาท 
  สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นท่ีสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ดวยไมดอก ไมประดับ วัสดุ
อุปกรณสําหรับงานภูมิทัศน  งานภูมิสถาปตยกรรมและงานระบบตาง  ๆ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทาง  
การพัฒนา :  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  3 (3) หนา   228 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
อยางย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร         
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

………………………………………… 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 32,600,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 13,700,000 บาท 
 คาใชสอย รวม 13,700,000 บาท 
 1.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 13,700,000 บาท 
  ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการบรหิารจัดการโรงงานทําปุยหมัก ต้ังไว 10,000,000 บาท 
     จากของเหลอืใช  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการโรงงานปุยหมักจากของเหลือใช
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน  คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ              
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนผูดําเนินการเองหรือจางเหมา      
ใหนิติบุคคลดําเนินการแทน เชน คาแรงงานคนงาน  คายามรักษาความปลอดภัย    
คาดูแลสวน คานํ้ามันเชื้อเพลิง  คาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร คาไฟฟา
แสงสวาง ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการโรงงาน       
ทําปุยหมักจากของเหลอืใช  

   ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และตามแผน   
พัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   1  หนา   242 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(2) โครงการทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไมและ ต้ังไว 1,200,000 บาท 
     เศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการทําปุยหมักจากก่ิงไมใบไมและเศษวัสดุเหลือ
ท้ิงทางการเกษตรโดยการฝกอบรมหรือใหความรูแกประชาชนในการทําปุยหมัก
จากก่ิงไมใบไมและเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร  โดยจายเปน คาซื้อก่ิงไม
ใบไมและเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร คาวัสดุอุปกรณ คาหัวเชื้อจุลินทรีย
และอาหารเล้ียงเชื้อ คามูลสัตว  คาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง คาตอบแทนวิทยากร 
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คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ       
กับการดําเนินโครงการ  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปน
ผูดําเนินการเอง  

  ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม  และตามแผนพัฒนาสามป         
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   4  หนา   246 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (3)  โครงการยอยกิ่งไม ใบไมและเศษวัสดุ ต้ังไว 1,500,000 บาท 
     เหลือท้ิงทางการเกษตร  

เ พ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการยอยก่ิงไมใบไมและเศษวัสดุเหลือท้ิง          
ทางการเกษตร โดยจายเปน คาเบ้ียเลี้ยง คานํ้ามันเชื้อเพลิง คาท่ีพัก คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ โดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินการเอง  

   ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   และตาม              
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   5  หนา   244 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (4)  โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบ ต้ังไว 1,000,000 บาท 
     สิ่งแวดลอมจากโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
โรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช  โดยจายเปน คาติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช เชน 
คุณภาพนํ้าเสีย คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ   ท่ีเก่ียวของ
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กับการดําเนินโครงการโดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินการ 
หรือจางนิติบุคคลดําเนินการ 

   ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   และตาม               
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 3  หนา  243 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 งบลงทุน รวม 18,900,000 บาท 
 คาครุภัณฑ รวม 18,900,000 บาท 

1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 18,900,000 บาท 
(1) คาเรือกําจัดผักตบชวา ต้ังไว 18,900,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา จํานวน 1 ลํา เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  
ใหการสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและบํารุงรักษา
ทางนํ้าตาง ๆ  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบไดในทองตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังน้ี 

  ตัวเรือและใบพัด 
- เปนเรือเหล็กทองแบน  ยาวไมนอยกวา 8 เมตร 
- กวางไมนอยกวา 3 เมตร 
- สูงไมนอยกวา 0.7 เมตร 
- ขับเคลื่อนดวยใบพัดนํ้า (Paddle Wheel) 

 ระบบขับเคล่ือน 
- เครื่องตนกําลังเปนเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา 4 สูบ  

กําลังไมนอยกวา 55 แรงมา การทํางานของเรือใชระบบไฮดรอลิคและ
ควบคุมดวยวาลวปรับความดัน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม) 

   ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ .ชม . (พ .ศ .  2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐาน              
แนวทางการพัฒนา  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภค
และดานสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2554 – 2556) เปล่ียนแปลง 1/2554    ป 2554 
รายการที่ 4  หนา  5 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ดานดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

.............................................................. 
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แผนงาน 

สรางความเขมแข็งของชุมชน 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น       38,392,100     บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม   38,392,100  บาท 
 งบดําเนินการ รวม 33,100,000 บาท 
 คาใชสอย รวม 33,100,000 บาท 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 33,100,000 บาท 
 ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
   (1)  โครงการออกหนวยเคลื่อนท่ีขององคการบริหาร ต้ังไว 500,000 บาท 
       สวนจังหวัดเชียงใหม   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการออกหนวยเคลื่อนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือพบปะและใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ ตลอดจนสงเสริม
ความรูความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เชน       
การจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีออกบริการประชาชนดานการตรวจสุขภาพ          
การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย  ซอมแซมเครื่องใชไฟฟาและเครื่องมือทางการ
เกษตร  บริการรับชําระภาษี ฯลฯ โดยจายเปน   คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานท่ี  
คาจางเหมาเครื่องเสียง  คาอาหาร   คานํ้าด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาเงินรางวัล  
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง  
การพัฒนา :  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  
รายการที่  1  หนา  322 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น          
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ              
การบูรณาการเครือขาย 
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   (2)  โครงการสงเสริมและสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรม ต้ังไว 500,000 บาท 
        ดานสาธารณสุข  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม         
ดานสาธารณสุข  จัดกิจกรรมท่ีใหความรูและทักษะในเรื่องการดูแลสุขภาพ           
ของประชาชน  จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพ  พัฒนา
ความรู ทักษะที่ จํา เปนแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ าน /ชุมชน             
เพ่ือสนับสนุนใหมีการเผยแพรขาวสารดานสาธารณสุข  เชน การบริการอาหาร
ปลอดภัย  การจัดกิจกรรมปองกันหรือควบคุมโรคติดตอท่ีสําคัญในทองถิ่น  
กิจกรรมสงเสริมการดําเนินการ/กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน  ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมใหความรูในดานการปองกันโรค  
การดูแลรักษาสุขภาพ  การปองกันโรคระบาด  และการแกไขปญหาดาน
สาธารณสุข โดยจายเปนคาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาจางเหมาเคร่ืองเสียง  
คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่อง ด่ืม   คา นํ้า ด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร            
คาเงินรางวัล คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา :  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554  
รายการที่  3  หนา  317 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น          
เปนสุข  กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ          
การบูรณาการเครือขาย 

   (3)  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ    ต้ังไว 100,000 บาท 
        อันเนื่องมาจากพระราชดําริ/ พระราชเสาวนีย  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ / พระราช
เสาวนีย  ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เพ่ือตอบสนองและ
สืบสานแนวความคิด ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   
สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ   เชน  การจัดทําปายประชาสัมพันธ    
แผนพับ  โปสเตอร  เปนตน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม   และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556)  ป 2554  รายการที่  1  หนา  345 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ       
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ : เสริมสรางความพรอม        
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

   (4)  โครงการสงเสริมและสรางการเรียนรู ต้ังไว 200,000 บาท 
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสงเสริมและการสรางการมีสวนรวมการ
เรียนรูของชุมชน  ผูนําชุมชน กลุมองคกรเครือขายชุมชน ใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูและขยายผลในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   แนวทาง          
การพัฒนา :  พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตามแผน      
พัฒนาสามป     (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1  หนา  206 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง          
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ  : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนนคร                    
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (5)  โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธดานการเมือง ต้ังไว 500,000 บาท 
    การปกครองและกฎหมายสูประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธดานการเมือง             
การปกครอง และกฎหมายสูประชาชน  การประชาสัมพันธใหความรูและการมี   
สวนรวมแกประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การประชาสัมพันธการเลือกต้ัง  การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  การมีวินัยจราจร ฯลฯ โดยจัดทําเปนหนังสือ แผนพับ ใบปลิว 
โปสเตอร ฯลฯ เปนตน 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552– 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)  ป 2554 
รายการที่  4  หนา  325 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น           
เปนสุข  กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ          
การบูรณาการเครือขาย 
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   (6)  โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯ/     ต้ังไว 20,000,000 บาท
   การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจาอยูหัวฯ  สมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิพระบรมราชินีนาถ และพระบรม           
วงศานุวงศ ฯลฯ  เน่ืองในวโรกาสวันสําคัญตางๆ  และจัดกิจกรรมในการปกปอง
สถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ซึ่งเปนสถาบันสําคัญ
ของชาติอันเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติ  และความสามัคคีของคนในชาติ  
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสําคัญตาง ๆ ตามนโยบาย     
ของรัฐบาล เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ  และแสดงความจงรักภักดี  เชน  กิจกรรม
การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  ฯลฯ เปนตน โดยจายเปน  คาประชาสัมพันธ                
คาจัดสถานท่ี  คาจางเหมาเคร่ืองเสียง  คาอาหาร  คานํ้าด่ืม  คาตอบแทนวิทยากร 
คาเงินรางวัล  คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  2  หนา  346 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางสังคมอยูเย็น        
เปนสุข  กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม และ          
การบูรณาการเครือขาย 

   (7)  โครงการบรหิารจัดการศูนยสงเสริมการทองเท่ียว   ต้ังไว 300,000 บาท 
          และกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
          จังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบริหารจัดการศูนยสงเสริมการทองเท่ียวและ
กระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม(CHIANGMAI  
TOURISM & SMEs DISTRIBUTION  CENTER : CTSDC) อาทิ  คาวัสดุสํานักงาน 
คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจัดทําเอกสาร คาเชาสถานท่ีจัดการประชุม  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาใชจายในการจัดการแถลงขาว คารับรอง คาของ          
ท่ีระลึกมอบแกคณะหรือบุคคลท่ีมานิเทศงาน  ตรวจงาน เย่ียมชมหรือทัศนศึกษา       
ดูงาน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค       
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   แนวทาง           
การพัฒนา : การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ  และตามแผนพัฒนาสามป                
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1 หนา  207 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ  :  สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน               
เพ่ือการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 

   (8)  โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึก  ต้ังไว 5,000,000 บาท 
           และความตระหนักในการดูแล รักษา อนุรักษและ 
           ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมการ    
มีสวนรวมของประชาชน  การเฝาระวังและปองกันสิ่งแวดลอม การฟนฟูและบําบัด
สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชน โดยจายเปน  คาใชจายในการ        
จัดกิจกรรมรณรงค  การประชาสัมพันธ  การจัดประชุมสัมมนา การฝกอบรม         
การจัดนิทรรศการ  ปายประชาสัมพันธ  แผนพับ โปสเตอร สต๊ิกเกอร แผนซีดี 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ   
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ          
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  3 หนา  241 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด กลยุทธ : มุงเนนการลดขอขัดแยงในการ                
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน 

   (9)  โครงการปองกัน บําบัดแกไขปญหาอาชญากรรม  ต้ังไว 500,000 บาท 
           และปญหายาเสพติด 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงค  ปลูกจิตสํานึกและสรางกระแสตอตานยาเสพติด 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตามกลยุทธของรัฐบาลและเพ่ือเปนการสงเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ี เก่ียวของกับการปองกัน บําบัด แกไขปญหา
อาชญากรรมและปญหายาเสพติด  พรอมใหความรู ความเขาใจเรื่องโทษของ     
ยาเสพติดแกเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค
เพ่ือการปองกัน บําบัด แกไขปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดทุกชนิด ฯลฯ          
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โดยจายเปน  คาประชาสัมพันธ คาจัดสถานท่ี คาจางเหมาเครื่องเสียง คาอาหาร 
คาอาหารวาง เครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาบํารุงสถานท่ี ฯลฯ 
เปนตน ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  
และตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1 หนา  390 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคง    
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ  :  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  พ้ืนที่ชายแดน
มั่นคงปลอดภัย   

   (10) โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมการมีงานทํา ต้ังไว 500,000 บาท 
           ใหกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพและสงเสริมการมีงานทําใหกับ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม เชน การฝกอบรม การใหความรู  การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาอาชีพและการสงเสริมการมีงานทํา การจัดชองทางจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑ    
การจัดแสดงสินคาและการแกไขปญหาผลผลิตตกตํ่า สนับสนุนใหมีการ        
ถายทอดความรูดานวิชาการหรือเทคโนโลยี  วิชาชีพการจัดการหรือการตลาด          
แกกลุมอาชีพตางๆ   การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการนําทรัพยากรหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นมาเพ่ิมมูลคา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาสินคาของกลุม
อาชีพ OTOP  โดยจายเปน คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานท่ี คาจางเหมาเครื่องเสียง 
คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คาเงินรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ  ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)          
ป 2554 รายการที่  2 หนา  323 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น         
เปนสุข กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม และ               
การบูรณาการเครือขาย 
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   (11) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ต้ังไว 5,000,000 บาท 
           ในการพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม    โดยการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ                   
ดานกฎหมาย   พัฒนาเครือขายดานประชาธิปไตย สงเสริมใหประชาชนมีความรู 
ดานประชาธิปไตยและกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง  เชน ดานการเมืองทองถิ่น  ดานสังคม เปนตน   โดยดําเนินการ   
จัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน  จัดทําหนังสือหรือจัดทําสื่อรูปแบบตางๆ
โดยจายเปน คาจัดสถานท่ี คาพิธีเปด – ปด วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ       
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องด่ืม   คาจัดทําหนังสือเอกสาร ตลอดจน
คาใชจายของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
และคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556)  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    แนวทาง 
การพัฒนา  :  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 
รายการที่  3 หนา  324 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น  
เปนสุข กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม 
และการบูรณาการเครือขาย 

 งบลงทุน รวม 5,292,100 บาท 
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 5,292,100 บาท 
 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก รวม 5,292,100 บาท 
   (1) โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอเติม   ต้ังไว 762,800 บาท 
   หอประชุมอาํเภอแมแจม 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมและตอเติมหอประชุมอําเภอแมแจม ตําบลชางเคิ่ง 
อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม ความกวาง 21.35 เมตร  ยาว 36.25 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    แนวทาง 
การพัฒนา : การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)       
ป 2554 รายการที่  6 หนา  326 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  การสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม 
และการบูรณาการเครือขาย 

   (2) โครงการปรับปรุงซอมแซมและตอเติม   ต้ังไว 4,529,300 บาท 
    หอประชุมอาํเภอหางดง 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมและตอเติมหอประชุมอําเภอหางดง ตําบลหางดง 
อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ความกวาง 17.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    แนวทาง               
การพัฒนา : การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)         
ป 2554 รายการที่  5 หนา  326 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น 
เปนสุข กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม และ
การบูรณาการเครือขาย 

 
............................................... 
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           แผนงานการศาสนา  
       วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น   54,513,500   บาท   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 4,200,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 4,200,000 บาท 

คาใชสอย รวม 4,200,000 บาท 
    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 4,200,000 บาท 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
    (1) โครงการสงเสริมและสนบัสนุนการกฬีาและ ต้ังไว 2,000,000 บาท 
       การออกกําลงักาย  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับการกีฬาและการออก
กําลังกายทุกประเภท  สงเสริมสุขภาพความเข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจใหแก
ประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือให
ตระหนักและเห็นคุณคาของการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย  ปลูกฝงคานิยม  
ท่ีดีตอการกีฬาและการออกกําลังกายจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ สงตัวแทน
นักกีฬาจังหวัดเชียงใหมและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
เขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ จัดการแขงขันกีฬาบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม การจัดประชุม/อบรม ใหความรูทางวิชาการเก่ียวกับการ
กีฬาและออกกําลังกายเพ่ือการพัฒนากีฬาไปสูความเปนเลิศ  การจัดกิจกรรม    
เชิดชูเกียรตินักกีฬาท่ีทําชื่อเสียงใหจังหวัด  โดยจายเปน  คาประชาสัมพันธ  คาจัด
สถานท่ี  คาจางเหมาเครื่องเสียง คาพาหนะเดินทาง คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง 
คานํ้าด่ืม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาตอบแทนวิทยากร  ถวยรางวัล คาเงินรางวัล    
คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552–2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง  
การพัฒนา :  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)           
ป 2554 รายการที่  1  หนา 314 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น         
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ        
การบูรณาการเครือขาย  

    (2) โครงการมหกรรมกีฬานกัเรียนองคการบริหาร ต้ังไว 700,000 บาท 
        สวนจังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการมหกรรมกีฬานักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมสําหรับนักเรียนในสังกัด  โดยเปนโครงการท่ีตนสังกัดจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียน  หรือการสงเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนทองถิ่นท้ังระดับภาคและ
ระดับประเทศ อันเปนการเสริมสรางสุขภาพ ทักษะกีฬาสูความเปนเลิศและ      
ความรักสามัคคีใหเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมท้ังเปนการสรางชื่อเสียงดานกีฬาใหกับ
โรงเรียนในสังกัด โดยจายเปน  คาประชาสัมพันธ  คาจัดสถานที่ คาจัดขบวน          
คาชุดนักกีฬาและกองเชียร คาอาหารและน้ําด่ืม คาตอบแทน คาเงินรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ  คาสนับสนุนเจาภาพกีฬา คาเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ ตลอดจน  
คาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552– 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) 
ป 2554 รายการที่  6  หนา 274 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น          
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ         
การบูรณาการเครือขาย 
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    (3) โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ ต้ังไว 1,500,000 บาท 
        อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ  

เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬา/กองเชียร เขารวมการแขงขันกีฬา                
อบจ .  17 จังหวัดภาคเหนือ   โดยจายเปน   คาพาหนะเดินทาง  คาเชาท่ีพัก              
คาเบ้ียเลี้ยง     คาเก็บตัวฝกซอม  คาอุปกรณฝกซอม ชุดนักกีฬา ชุดเดินขบวน 
อุปกรณการเชียร คาใชจายในการตกแตงขบวนเขารวมในพิธีเปด-ปด การแขงขัน 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552–2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)          
ป  2554 รายการที่  2  หนา 316 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น         
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ         
การบูรณาการเครือขาย 

 
    …………………………………………. 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 27,600,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 27,600,000 บาท 

คาใชสอย รวม 27,600,000 บาท 
    รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 27,600,000 บาท 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
    (1)  คาใชจายสําหรับจัดงาน งานพระราชพิธี ต้ังไว 5,000,000 บาท 
         งานรัฐพิธี  งานวันสําคัญของชาติ  งานรับเสด็จ 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ  
     พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของหรือจําเปนตองใชจายในการจัดงาน            
พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสําคัญของชาติ งานเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรม          
วงศานุวงศ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จ   
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันจักรี วันปยมหาราช พิธีเปด – ปดประชุมสภาฯ 
งานพิธีบวงสรวงพระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืองานพิธีการ           
ทางศาสนาตางๆ เชน เครื่องไทยทาน อาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ ดอกไม       
ธูปเทียน พานพุมเงิน พุมทอง คาวัสดุและคาตกแตงสถานท่ี ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ               
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดงาน 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    (2) โครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม ต้ังไว    22,500,000 บาท 
         ทางศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสําคัญ 
     ของทองถ่ิน  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดและสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
วัฒนธรรม งานประเพณีท่ีสําคัญของทองถิ่นท่ัวทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม        
เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหศาสนาและวัฒนธรรมใหอยูคูกับวิถีชีวิต
ของชุมชนและครอบครัวและใหคลองกับวิถีชีวิตคนเชียงใหม  โดยจายเปน       
คา จัดกิจกรรมสง เสริมทํานุ บํารุ งศาสนา  และการจัดการศึกษาของวัด                   
คาจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นตามบริบทไทยและ
ลานนา คาจัดฝกอบรมศาสนพิธีและการอบรมดูแลการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม  



- 227 - 

แหลงโบราณสถาน  โบราณวัตถุในจังหวัดเชียงใหม เชน  คาจัดการแสดงตางๆ 
คาตกแตงสถานท่ีจัดงาน  คาจัดพิธีการทางศาสนา  คาดําเนินการสงเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาตางๆ     
ของจังหวัดเชียงใหม และคาวัสดุสิ่งของท่ีใชจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  แนวทาง 
การพัฒนา :  การเช่ือมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและตามแผนพัฒนาสามป          
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1  หนา 249 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น          
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ        
การบูรณาการเครือขาย 

    (3)  โครงการอบรมพุทธศิลปลานนา ต้ังไว    100,000 บาท 
     และการอนุรกัษ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพุทธศิลปลานนาและการอนุรักษ            
เพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม การใหความรู       
ความเขาใจเก่ียวกับศิลปกรรม สถาปตยกรรม สังคมวัฒนธรรม การรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา โดยจายเปนคาใชจายในการเผยแพรขาวสารใหกับ
ประชาชน สถาบันสงฆ  สถาบันการศึกษา ใหความรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม   
การซอมแซม ทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย  ศิลปกรรม สถาปตยกรรม  
งานพุทธศิลป การจัดอบรมสัมมนาตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับงาน
อนุรักษงานศิลปกรรมทองถิ่น รวมตลอดถึงคาใชจายตางๆเก่ียวกับการอบรม  
พุทธศิลปลานนาและการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  แนวทาง 
การพัฒนา :  การเช่ือมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและตามแผนพัฒนาสามป          
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  12  หนา 255 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น         
เปนสุข  กลยุทธ  :  มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ             
การบูรณาการเครือขาย 

……………………………… 
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 22,713,500 บาท 
  งบดําเนินการ รวม 19,070,700 บาท 
  คาใชสอย รวม 19,070,700 บาท 
   1. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ต้ังไว 870,700 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาขอใชท่ีดินบริเวณอางเก็บนํ้าดอยเตา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม   
โดยทําสัญญาขอใชท่ีดินจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เน้ือท่ีจํานวน 1,670 ไร 
ในอัตราคาเชาปละ 10,700 บาท 

-   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
 ใหมจังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปน  คาจางเหมาเอกชนหรือนิติบุคคลโฆษณา
 ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักแพรหลายทางสื่อตางๆ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   แนวทาง การพัฒนา : 
สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด และตาม แผนพัฒนาสามป      
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  4  หนา 218 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน    
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ  :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา           
นาอยู นาเที่ยว 

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและประชาสัมพันธ    
ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมในรายการ “ เลาเรื่องลานนากับ 
อบจ. ” โดยจายเปน  คาดําเนินการในการจัดทํารายการ  “ เลาเรื่องลานนากับ อบจ. ”  
คาเชาเวลาการออกอากาศ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของการดําเนินการตาม
โครงการฯ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทางการพัฒนา : 
สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด และตามแผนพัฒนาสามป       
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  1  หนา 215 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา            
นาอยู นาเที่ยว 

ต้ังจายจากเงินรายได 
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   2. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  รวม 18,200,000 บาท 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ                                                                  
    (1)  โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรม ต้ังไว 200,000 บาท 
       ไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2554   โดยจายเปน  คาจัดทํารถบุปผาชาติในนามองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  รวมถึงคาใชจายตางๆในการจัดขบวนแหบุปผาชาติ  ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินการตามโครงการฯ 
ต้ังจายจากเงนิรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556)  ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  แนวทาง 
การพัฒนา : สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด และตาม             
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5  หนา 219 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร การสรางความม่ังคั่ง          
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   กลยุทธ  :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร                  
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (2)  โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ต้ังไว 1,000,000 บาท 
    ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียวของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม โดยจายเปน   คาจัดสถานท่ี           
คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาเงินรางวัล คาปาย
ประชาสัมพันธ  การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ ฯลฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ หรือ    
การจัดฝกอบรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว   รวมถึงการจางเอกชนในการ
จัดทํากิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว   แนวทาง 
การพัฒนา : สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด และตาม             
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  3  หนา 217 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางความมั่งคั่ง            
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ  :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนนคร                  
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (3)  โครงการกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริม ต้ังไว 17,000,000 บาท
   การทองเท่ียว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนตามโครงการกระตุนเศรษฐกิจและสงเสริม
การทองเท่ียว กิจกรรมสงเสริมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ กิจกรรมสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึง
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวตลอดท้ังป  อาทิ  โครงการเชียงใหมมาราธอน  
โครงการคาราวานแสดงสินคา บริการการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมและ       
ภาคเหนือ ฯลฯ เปนตน ตลอดจนจางเหมาเอกชนหรือนิติบุคคลในการดําเนินการตาม
โครงการฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง  
การพัฒนา : สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  2  หนา 216 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความมั่งคั่ง          
อยางยั่ งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ  :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนนคร                    
แหงวัฒนธรรมลานนา  นาอยู นาเที่ยว 

  งบลงทุน รวม 1,592,800 บาท 
  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,592,800 บาท 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ต้ังไว 1,592,800 บาท 

 คากอสรางรั้วรอบพ้ืนท่ีสถูป ต้ังไว 1,592,800 บาท 
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรีตสําเร็จรูปรอบพ้ืนท่ีสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  ความยาว  570  เมตร  สูง  1.60  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง          
การพัฒนา :  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  3 (1)  หนา 228   
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  การสรางความม่ังคั่ง         
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   กลยุทธ   :   สงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนนคร                 
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 1,750,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 1,750,000 บาท 
   อุดหนุนสวนราชการ รวม 1,750,000 บาท 
    (1)  อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ต้ังไว 1,000,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอก ไมประดับ  ครั้งท่ี  35  
ประจําป 2554 จังหวัดเชียงใหม (ซึ่งจะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นระ ดับ จังห วัด  ตามหนั งสือกรมส ง เสริมการปกครองทองถิ่ น                     
ท่ี มท 0808.2/6200  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติ     
ในการต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายเงินอุดหนุนของ อปท.) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา :  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด  และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 6  หนา 220 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ังคั่ง   
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร         
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

    (2)  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศกาลมหกรรมผาซิ่นตีนจกแมแจมครั้งท่ี 18 
(ซึ่งจะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ  
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือ    
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ท่ี มท 0808.2/6200  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายเงิน
อุดหนุนของ อปท.) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง  
การพัฒนา :  สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  และตาม
แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   3  หนา 211 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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    (3)  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง ต้ังไว 200,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานศิลปหัตกรรมไมแกะสลักบานถวาย 
ครั้งท่ี 21 ป 2554 (ซึ่งจะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่ นระ ดับ จังห วัด  ตามหนั งสือกรมส ง เสริมการปกครองทองถิ่ น                     
ท่ี มท 0808.2/6200  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติ    
ในการต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายเงินอุดหนุนของ อปท.) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา :  สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  และตาม
แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   1  หนา 209 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ังคั่ง   
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร        
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

    (4)  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมวาง ต้ังไว 100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการงาน “มหัศจรรยแมวาง” (Amazing  Maewang) 
(ซึ่งจะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ  
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ท่ี มท 0808.2/6200  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการต้ังงบประมาณรายจายและการใชจายเงิน
อุดหนุนของ อปท.) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา :  สรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตร  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2556)         
ป 2554 รายการที่   1  หนา 214 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ังคั่ง   
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร        
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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    (5)  อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสะเมิง ต้ังไว 150,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันสตอเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง 
ประจําป 2554 (ซึ่งจะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี  มท 0808.2/6200  ลงวันท่ี                 
30 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการต้ังงบประมาณรายจาย 
และการใชจายเงินอุดหนุนของ อปท.) 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  แนวทาง  
การพัฒนา : สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน  และตาม
แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   4  หนา 212 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางความม่ังคั่ง    
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร         
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 งบรายจายอื่น รวม 300,000 บาท 
  รายจายอื่น รวม 300,000 บาท 

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมนิผล หรือพัฒนา ต้ังไว 300,000 บาท 
   ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหา หรอืปรับปรุงครุภัณฑ 
   ท่ีดิน และหรอืสิ่งกอสราง 
    (1)  คาจางท่ีปรึกษาดําเนินการตามโครงการวิจัย ต้ังไว 300,000 บาท 
     เรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจการทองเท่ียว 
     ในจังหวัดเชียงใหม 

เ พ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาตามโครงการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาเศรษฐกิจ             
การทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม  โดยจายเปนคาจางสถาบันการศึกษาหรือ       
นิติบุคคล ดําเนินการศึกษา วิจัยเศรษฐกิจการทองเท่ียว โดยชุมชนบนถนนคนเดิน 
2  เสน คือ ถนนคนเดินถนนวัวลายและถนนคนเดินประตูทาแพ 
ต้ังจายจากเงนิรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แนวทาง   
การพัฒนา :  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด  และตาม     
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   2  หนา 216 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรการสรางความมั่งคั่ง    
อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ :  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนคร                
แหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

………………………………… 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น     254,490,800   บาท  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 16,912,300 บาท 
 งบบุคลากร รวม 10,968,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 10,968,300 บาท
 (1) คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 10,968,300 บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางฝายสํารวจออกแบบ ฝายกอสรางและ    
ซอมบํารุง  ฝายเครื่องจักรกล  ฝายผังเมือง  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบดําเนินการ รวม 944,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 300,000 บาท 

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 300,000 บาท 
    ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการฝกอบรมและสมัมนา  ต้ังไว 300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม สัมมนา เก่ียวกับการซอมบํารุงรักษา
และการควบคุมเครื่องจักรกลของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง โดย
จายเปน  คาใชจายตาง ๆ เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ  คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ฝกอบรมสัมมนา ตลอดจนเจาหนาท่ีผูเก่ียวของและวิทยากร 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556 ) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา : การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 12 หนา 339 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพ 
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ : พัฒนาความ      
สามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรรม ความรูดาน ICT และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

  คาวัสดุ รวม 20,000 บาท 
  1.   วัสดุอื่น ๆ ต้ังไว 20,000 บาท 

 เ พ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือตาง  ๆ  ท่ีใชประจําโรงซอม
เครื่องจักรกล เชน ลวดเชื่อม  ใบหินเจียรนัย  สี กระดาษทราย  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาสาธารณูปโภค รวม 624,000 บาท 
1. คาไฟฟา ต้ังไว 600,000 บาท 

เ พ่ือจ าย เปนค ากระแสไฟฟา  และคาธรรมเนียมรักษามิ เตอร ท่ีใชประจําใน               
ศูนยเครื่องมือกล  ศูนยปฏิบัติการงานซอมบํารุงทางและโรงงานทําปุยหมักจาก       
ของเหลือใชขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

2. คานํ้าประปา ต้ังไว 24,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา  และคาธรรมเนียมรักษามิเตอร  สําหรับใชประจําใน         
ศูนยปฏิบัติการงานซอมบํารุงทางขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 1,500,000 บาท 
  1.   คาบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ ต้ังไว 1,500,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะที่ชํารุดเสียหาย และเสื่อมสภาพ  
จากการใชงาน จําเปนตองทําการซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงิน 
เ กินกว า  5,000 บาท  เชน  รถยนตส วนกลาง  รถ ท่ีใช ในสวนราชการต าง  ๆ 
รถจักรยานยนต ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงนิรายได 
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  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,500,000 บาท 
  1. คาบํารุงรักษาและปรับปรงุท่ีดินและสิ่งกอสราง ต้ังไว 3,500,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งชํารุดเสียหายจําเปนตองทําการบํารุงรักษาและปรับปรุง     
ใหอยูในสภาพดี  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท  

 ต้ังจายจากเงินรายได 
……………………………………………… 
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งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 237,578,500 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 95,703,200 บาท 

คาใชสอย รวม 100,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 100,000 บาท 
   ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

(1) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานผังเมือง ต้ังไว 100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเผยแพรประชาสัมพันธงานดานผังเมือง      
โดยจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค การประชาสัมพันธ การจัด
ประชุมสัมมนา  การฝกอบรม  การจัดทําข าว  การจัดนิทรรศการ  ปาย
ประชาสัมพันธ ประกาศ แผนพับ โปสเตอร  สต๊ิกเกอร  แผนซีดี  การจัดทํา
หนังสือ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทาง       
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 212 หนา   196 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  สรางความมั่งคั่งอยาง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   คาวัสดุ รวม 95,603,200 บาท 
  1.  วัสดุกอสราง ต้ังไว 50,073,200 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง  อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน
กอสรางและซอมบํารุงรักษาถนน สะพาน งานสํารวจ ถนน สะพาน อาคาร และงาน
อื่น ๆ  เชน ผลิตภัณฑยางมะตอย  แอสฟลทติกคอนกรีต  ทรายหินคลุก  หินกอสราง  
ลูกรัง ปูน  เหล็ก  ตะปู  คอน  เทปวัดระยะ  จอบ  พลั่ว  บุงก๋ี  อีเตอร  สี  แปรงทาสี  
แบบหลอคอนกรีตทรงลูกบาศก  ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต  ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทาง       
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน      
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556)  ป 2554 รายการที่ 215(9) ,(10) หนา 201   
และรายการท่ี 216   หนา  203 
 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  สรางความม่ังคั่งอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา    
นาอยู นาเที่ยว 

   2. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ ต้ังไว 40,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องจักรกลทุกประเภทท่ีใช
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอําเภอตาง ๆ และงานตามโครงการเรงดวนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทาง       
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน      
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   217   หนา 204 
 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  สรางความม่ังคั่งอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา    
นาอยู นาเที่ยว 

  3. วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ต้ังไว 30,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล เชน นํ้ากลั่น นํ้ากรด    
นํ้ามันเบรก นํ้ายารักษาหมอนํ้า  นํ้ายาลางหมอนํ้า ฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทาง       
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน     
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  215(2)  หนา  199 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  การสรางความมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรม
ลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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  4. วัสดุอื่น ๆ รวม 5,500,000 บาท 
   (1) คาวัสดุเครื่องจักรกลสูบนํ้า ต้ังไว 500,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออะไหลสําหรับเครื่องจักรกลสูบนํ้า  เชน นอต  สกูร ทอสงนํ้า  
แบตเตอรี่ ประเก็น เครื่องกรองอากาศ  กรองนํ้ามันเครื่อง กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   แนวทาง       
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภค และ                  
ดานสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 215(4) หนา  199 

   (2)  คาวัสดุเครื่องจักรกล ต้ังไว 5,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออะไหล  และอุปกรณสําหรับเคร่ืองจักรกลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เชน  ใบมีด  แบตเตอรี่  นอต  สกรู  ประเก็น   
สายไฮดรอลิค   ใบกวาดฝุน  ฯลฯ 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง  
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  215(1) หนา  199 

  งบลงทุน รวม 141,875,300 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 14,096,500 บาท 
  1.  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 3,700,000 บาท 
       (1)  คารถบรรทุก  (ดีเซล)  ต้ังไว 3,700,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย 
จํานวน  2 คัน ๆ ละ 1,850,000 บาท  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

(1) ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา 
(2) นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (G.V.W.)  ไมตํ่ากวา 

 12,000 กิโลกรัม 
(3) พรอมกระบะยกทายดวยระบบไฮดรอลิก 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง  
แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภค     
และดานสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 215(6)   
หนา  200 

  2. ครุภัณฑกอสราง รวม 47,400 บาท 
   (1) คากระบอกเจาะคอนกรีต ต้ังไว 14,400 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกระบอกเจาะคอนกรีต (หัวเพชร) ขนาด 2 น้ิว จํานวน 1  ชุด 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เน่ืองจาก
ไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบไดใน
ทองตลาด   

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง  
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 215(11)  หนา 201 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตร  สรางความมั่งคั่งอยาง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา    นาอยู นาเที่ยว 

 (2) คากระบอกเจาะคอนกรีต ต้ังไว 33,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกระบอกเจาะคอนกรีต (หัวเพชร) ขนาดเสนผาศูนยกลาง       
6 น้ิว  จํานวน  1  ชุด เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  เน่ืองจากไมไดกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงจัดหาตาม
ราคาท่ีสืบไดในทองตลาด   

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง  
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 215(18) หนา  202 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ดานการสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรม
ลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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  3. ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 49,100 บาท 
   (1)   คาเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ต้ังไว 28,500 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
 2. เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา 
 3. ปริมาตรกระบอกสบูไมตํ่ากวา 30 ซีซี. 
 4. พรอมใบมีด 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556)  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง  
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556)  ป 2554 รายการที่  215(8) หนา 200 

   (2)   คาเครื่องตัดหญาแบบขอออน ต้ังไว 20,600 บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออนจํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,300  บาท  
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  จัดหาตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
 2. เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา 
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 30 ซีซี. 
 4. พรอมใบมีด 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 215 (7) หนา 200 
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  4.  คาบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ รวม 10,300,000 บาท 
-   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลสูบนํ้าท่ีชํารุดเสียหายและ   

 เสื่อมสภาพจากการใชงาน  จําเปนตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยู       
ในสภาพดี เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 

-   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลตาง ๆ ท่ีชํารุดเสียหายและ 
เสื่อมสภาพจากการใชงาน  จําเปนตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยู        
ในสภาพดี เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท  เชน        
รถเกรดเดอร  รถบรรทุกนํ้า  รถบรรทุกเททาย  รถบรรทุกชานตํ่า รถกวาดดูดฝุน  
รถดับเพลิง  รถดูดสิ่งโสโครก ฯลฯ 

  ต้ังจายจากเงินรายได 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 127,778,800 บาท 
  1.  คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ รวม 2,295,000 บาท 
   (1)  โครงการกอสรางอัฒจันทรสนามกีฬากลาง ต้ังไว 2,295,000 บาท 
    อําเภอหางดง  

เพ่ือจายเปนคากอสรางอัฒจันทรสนามกีฬากลาง  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 8.10 เมตร ยาว 35 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

      ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต        
แนวทางการพัฒนา: การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) 
เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554 รายการที่   1   หนา 30 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรการสรางสังคมอยูเย็น
เปนสุข  กลยุทธ : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุข บนพ้ืนฐานศาสนา วัฒนธรรม 
และบูรณาการเครือขาย 
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  2.  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รวม 123,483,800 บาท 
   (1)  คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญา ต้ังไว 3,000,000 บาท 
    แบบปรบัราคาได (คา K)  

เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  (คา K)   
ใหแกผูประกอบการอาชีพงานกอสรางท่ีทําสัญญาแบบปรับราคาไดกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 

      ต้ังจายจากเงินรายได 

   (2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต้ังไว 1,021,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ําตกแมลาด หมูท่ี 2    

ตําบลแสนไห  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แนวทาง  
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนา   
สามป (พ.ศ.2554 – 2556)  เปล่ียนแปลง ครั้งที่  1/2554  ป 2554  รายการที่   1   หนา   29 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความม่ังคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (3)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต้ังไว 1,106,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานผาแดน หมูท่ี 6 

ตําบลสันปายาง เชื่อม บานผาแตก หมูท่ี 10 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร     
ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  4  หนา  17 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (4)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต้ังไว 1,676,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานมวงถอย  หมูท่ี 7 

ตําบลปาไหน เชื่อม บานสันผักฮี้ หมูท่ี 3 ตําบลสันทราย  อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร   
ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  6  หนา  19 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (5)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต้ังไว 1,081,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปาเก๊ียะนอก           
หมูท่ี 1 – บานบอแกว หมูท่ี 5 – บานหวยนํ้าจาง หมูท่ี 6 ตําบลบอแกว อําเภอ    
สะเมิง เชื่อม บานหวยหอย หมูท่ี 19 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม และบานมอนยะ  
หมูท่ี 13 ตําบลแมวิน  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง         
6.00 เมตร  ยาว 300.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังขางละ  0.50  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554  รายการที่ 155  หนา  473 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (6)  โครงการกอสรางและขยายผิวจราจร ต้ังไว 1,030,000 บาท 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพ่ือจายเปนคากอสรางและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง   
บานใหมหนองหอย หมูท่ี 6 ตําบลสันติสุข เชื่อม บานเหลาปวย  หมูท่ี 2 ตําบล
ดอยหลอ  อําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม 
 ชวงท่ี  1  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร   
  ยาว 229.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไมมีไหลทาง 
 ชวงท่ี  2 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวางขางละ 1.00 เมตร  
   ยาว 400.00  เมตร หนา 0.15 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  10  หนา  23 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (7)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 978,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบานขุนยะ  หมูท่ี 5 
ตําบลบานหลวง เชื่อม บานขุนแตะ หมูท่ี 5 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  350.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  11  หนา  24 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (8)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 990,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางหนาสุสานบานวังลุง  
บานวังลุงใหม หมูท่ี 10 ตําบลหางดง (เขตเทศบาลตําบลทาขาม) เชื่อม  บานดอยคํา 
หมูท่ี 8 ตําบลหางดง (เขตองคการบริหารสวนตําบลหางดง) อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554  รายการที่ 292  หนา  523 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (9)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 1,049,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบานโปงทุง  หมูท่ี  5  
ตําบลโปงทุง  เชื่อม บานฉิมพลี หมูท่ี 4 ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค และดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่  1/2554 ป 2554    
รายการที่  14  หนา   27 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (10)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 1,000,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบานตุงลอย หมูท่ี 4    
ถึงบานแมอางขาง หมูท่ี 6 ตําบลอมกอย เชื่อม บานพุย หมูท่ี 6 ตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  12  หนา  25 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (11)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 944,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานนายางดิน หมูท่ี  12 
ตําบลกองแขก เชื่อม บานสบลอง หมูท่ี 5 ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร    
ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค และดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   322  หนา  533 



- 250 - 
 

สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (12)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 1,435,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบานหวยบง หมูท่ี 4 
ตําบลบานจันทร เชื่อม  บานใหมพัฒนา  หมู ท่ี  2 ตําบลแจมหลวง   อําเภอ              
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ไมมีไหลทาง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่ 13  หนา  26 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (13)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,857,000 บาท 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย      
ชม.4065  บานแพม หมูท่ี 16 ตําบลชางเคิ่ง  เชื่อม บานพุย หมูท่ี 2 ตําบลปางหินฝน 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร     
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม       
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  2  หนา  3 
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สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (14)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,990,000 บาท 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย      
ชม. 2171  บานสันกลาง หมูท่ี 5 ตําบลปาไหน เชื่อม บานขามสุม หมูท่ี 6 ตําบล
สันทราย  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   131   หนา   150 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (15)  โครงการซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 1,435,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานหนองปาซาง        
หมูท่ี 8 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม บานสันทราย หมูท่ี 1 ตําบลแมทะลบ  อําเภอ       
ไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม โดยซอมสรางผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 687.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไมมีไหลทาง  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค และดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   21   หนา  424 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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 (16) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,989,100 บาท 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย     
ชม.4259  บานสันปากอ  หมูท่ี 2  ตําบลแมคะ เชื่อม บานสันทรายคองนอย หมูท่ี 6 
ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
600.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,600 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   129   หนา   149 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (17)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,993,000 บาท 
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย      
ชม. 2012  บานแมจอง หมูท่ี 4 ตําบลตลาดใหญ เชื่อม บานมวงโตน หมูท่ี 4     
ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง      
5.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา       
3,825 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  7  หนา  20 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (18)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,929,600 บาท 
    Pavement In – Place Recycling  

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 
เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต  ถนนสาย  ชม .2097 บานหลวง  หมู ท่ี  1 ตําบลบานหลวง  เชื่อม          
บานทรายแดง หมูท่ี 3 ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาด        
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร  หนา  
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   71   หนา  120 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (19)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,886,600 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.2076 บานสันหาง หมู ท่ี  3 ตําบลบานหลวง เชื่อม           
บานทรายแดง หมูท่ี 3 ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  ขนาด        
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 624.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม             
ไมนอยกวา 3,744 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง            
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   70   หนา  120 
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 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (20)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,936,600 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.2103 บานปาเหียก หมู ท่ี 9 ตําบลสันตนหมื้อ เชื่อม          
บานปาแดด หมูท่ี 2 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาด       
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม        
ไมนอยกวา 3,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   72   หนา  121 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (21)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,945,400 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต  

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.3013 บานแมสูนหลวง หมู ท่ี 1 ตําบลแมสูน เชื่อม           
บานหวยไคร หมูท่ี 5 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ยาว 567.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,969 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   74   หนา 122 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (22)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,999,000 บาท 
    Pavement In – Place Recycling และปรับปรุง 
    ผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุง   
ผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย ชม.4017 บานแมใจใต    
หมูท่ี 7 ตําบลเวียง เชื่อม เขื่อนพลังนํ้าแมมาว  บานลาน หมูท่ี 5 ตําบลมอนปน  
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 

  -  Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,880 ตารางเมตร 

  -  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กวาง 6.00 เมตร ยาวรวม  240.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม        
ไมนอยกวา 1,440 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   75   หนา  122 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (23)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,991,400 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.3005 บานหนองบัวคํา (บานหนองผักหนาม) หมูท่ี 4 
ตําบลแมคะ  เชื่อม บานโปงถืบใน หมูท่ี 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,000 ตารางเมตร   รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   73  หนา  121 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (24)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,995,300 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.3162 บานปางกวาง หมู ท่ี  13 ตําบลอินทขิล เชื่อม             
บานแมตะมาน หมูท่ี 2 ตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ขนาด           
ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร หนา     
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,200 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม            
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  78  หนา  124 
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 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (25)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,985,700 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.5025 บานหวยไร หมูท่ี 9 ตําบลขี้เหล็ก  เชื่อม  บานเมืองก้ืด      
หมูท่ี 1 ตําบลก้ืดชาง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 
เมตร ยาว  759.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,174.50 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   77   หนา  123 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (26)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,980,700 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม. 4100 บานสบออ หมูท่ี 7 ตําบลแมนะ เชื่อม  บานวังจอม  
หมูท่ี  4 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง    
5.50 เมตร ยาว 724.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,982 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   76   หนา  123 
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 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (27)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,975,700 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ชุมชนบานเชียงดาว เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว เชื่อม บานดง หมูท่ี 7 
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 680.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,080 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   27   หนา  427 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (28)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,995,000 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.4226 บานปากทางสะลวง หมูท่ี 7 ตําบลขี้เหล็ก เชื่อม             
บานสะลวงนอก หมูท่ี  3 ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาด        
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม             
ไมนอยกวา 4,350 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค และดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   79   หนา  124 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (29)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,990,000 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม. 2092 บานหนองปลามัน หมูท่ี 2 ตําบลหวยทราย เชื่อม
บานปาต้ิว หมูท่ี 2 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา              
4,290 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   80   หนา  125 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (30)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,996,000 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม.5102 บานปาไมแดง หมูท่ี 2 ตําบลปาปอง เชื่อม บานปาไผ      
หมูท่ี 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง    
5.00 เมตร  ยาว 870.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา              
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4,350 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   84   หนา  127 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (31)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี ต้ังไว 1,989,000 บาท 
    Pavement In – Place Recycling 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม. 4380  บานหนองหลวงพัฒนา หมูท่ี 14 ตําบลปาไผ       
เชื่อม  บานวิเวก หมูท่ี 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม            
ไมนอยกวา 4,345 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่   85   หนา  127 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (32)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,969,300 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีต ถนนสาย ชม. 2142  บานแมขะจาน หมู ท่ี 7 ตําบลขี้ เหล็ก เชื่อม           
บานสันปายาง หมูท่ี 2 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ขนาด        
ผิวจราจรกวาง  6.50  เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม           
ไมนอยกวา  4,810 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  105  หนา  137 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (33)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,751,800 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
    พรอมปูแผนใยสังเคราะห 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีตพรอมปูแผนใยสังเคราะห บานชอแล หมู ท่ี 1 ตําบลชอแล เชื่อม        
บานกางหงส หมูท่ี 6 ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ขนาด           
ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม           
ไมนอยกวา 4,170 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556)  เปล่ียนแปลงครั้งที่ 1/2554 ป 2554 
รายการที่ 5 หนา  18 
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 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (34)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,844,000 บาท 
    และปรับปรงุผิวจราจรแบบ Over-Lay  
    ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ 
Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย ชม.3176 บานหนองแทน หมูท่ี 2 
ตําบลบานกลาง เชื่อม บานรอง หมูท่ี 8 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม 

-  ซอมสรางผิวทางดวยแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร    
    ยาว 261.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,566 ตารางเมตร 

  -  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 526.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
3,156 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค  และ      
ดานสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 103 หนา  136 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (35)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,560,800 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
    พรอมปูแผนใยสังเคราะห 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีต พรอมปูแผนใยสังเคราะห แยกทางหลวงหมายเลข 107 ถึงโรงพยาบาล
ไชยปราการ บานศรีดงเย็น หมูท่ี 3 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 – 5.50 เมตร ยาว 617.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
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พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,381.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554  ป 2554  
รายการที่  2  หนา  15  

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (36)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,993,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
บานรองดอนชัย หมูท่ี 2 ตําบลปาบง อําเภอสารภี เชื่อม บานสันกลางใต หมูท่ี 6 
ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
-  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
 หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 340 ตารางเมตร 
-  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 เมตร ยาว 955.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
 หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 5,252.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  197  หนา  488 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (37)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและ ต้ังไว 1,870,000 บาท 
    ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay  
    ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ 
Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย ชม.4040 บานยางเน้ิง หมูท่ี 3 ตําบล      
ยางเน้ิง อําเภอสารภี เชื่อม บานสันทราย หมูท่ี 7 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 

-  ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว  
 550.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร 
-  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
   220  ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 ต้ังจายจากเงินรายได 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 101 หนา  135 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (38)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 949,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีต บานไร หมู ท่ี 5 ตําบลหารแกว เชื่อม บานตนโชค หมู ท่ี 1 ตําบล     
หนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 
450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  227  หนา  499 
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 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (39)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 566,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีต บานนํ้าแพร หมูท่ี 4 ตําบลน้ําแพร เชื่อม บานโรงวัว หมูท่ี 7 ตําบล     
หางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00-4.50 เมตร    
ยาว 920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,402.50  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 125 หนา  147 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (40)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,062,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีต  บานออนกลางใต หมูท่ี 9 ตําบลออนกลาง เชื่อม บานสหกรณ หมูท่ี 2 
ตําบลบานสหกรณ  อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00  
เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 177  หนา 481 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (41)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,158,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
บานหนองแสะ หมู ท่ี  8 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย เชื่อม บานตนขาม             
หมู ท่ี 5 ตําบลขี้ เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง               
4.00 เมตร  ยาว  800.00 เมตร  หนา  0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา         
3,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  140 หนา 467 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (42)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,050,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
    พรอมปูแผนใยสังเคราะห 

เ พ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ดวยแอสฟลต
คอนกรีตพรอมปูแผนใยสังเคราะห  เขตเทศบาลเมืองแมโจ เชื่อม เขตเทศบาล
ตําบลหนองจอม บานทาเกวียน หมูท่ี 4 ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 – 8.60 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา  0.05  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 2,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  139  หนา 466 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (43)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,979,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
บานหัวฝาย หมูท่ี 9 ตําบลแชชาง เชื่อม บานปาเปา หมูท่ี 3 ตําบลทรายมูล    
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,130.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,520 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 183 หนา  483 

     สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความม่ังคั่ง 
     ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง 
     วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว   

    (44)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 800,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
ถนนสาย ชม.2085 บานนอย หมู ท่ี  11 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง       
จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00–6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร       
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 2,223 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 109 หนา  139 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 

 



- 268 - 
 

   (45)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 2,385,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
บานลังกา หมูท่ี 2 ตําบลฟาฮาม เชื่อม บานสันทราย หมูท่ี 8 ตําบลสันผีเสื้อ  
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง  5.00 – 7.00  เมตร   
ยาว 978.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 6,731.50 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556)  เปล่ียนแปลง ครั้งที่  1/2554 ป  2554    
รายการที่   9  หนา 22 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (46)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,993,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
บานหนองเขียว หมูท่ี 5 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม เชื่อม บานปาขอยใต      
หมูท่ี 2 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจร
กวาง 6.00 เมตร ยาว 922.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
5,554.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 –2556) ป 2554 รายการที่ 171   หนา  478 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (47)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,906,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
บานศรีบัวเงิน หมูท่ี 2 ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานโพธิมงคล  
หมูท่ี 6 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง     
3.50 – 6.00 เมตร ยาว 1,173.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
5,365.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 174 หนา  480 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (48)  โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร ต้ังไว 1,143,000 บาท 
    แบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1008 บานหนองหอย หมูท่ี 1 ตําบลหนองหอย 
อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปาเปอะ หมูท่ี 2 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 – 7.00 เมตร  ยาว 510.00 เมตร        
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,160 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม    
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 112 หนา  141 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (49)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและ ต้ังไว 1,996,000 บาท 
    ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay  
    ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

 เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางและปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 
ดวยแอสฟลตคอนกรีต บานสันอุม หมูท่ี 6 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม
บานหนองแหยง หมูท่ี 1 ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 – 6.00 เมตร ยาว 1,038.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวม        
ไมนอยกวา 5,120 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554 
รายการที่  8  หนา  21 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (50)  โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร ต้ังไว 1,861,000 บาท 
    แบบเคปซีล 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บานโปงถืบ หมูท่ี 12 
ตําบลเวียง เชื่อม บานหนองบัวคํา หมู ท่ี 4 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ความยาว 625.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
ทางการพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554  
รายการที่  1   หนา  13 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (51)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,965,000 บาท 
    ผิวทางเคปซีล 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางเคปซีล  ถนนสาย ชม.4029          
บานแมขาน หมูท่ี 1 ตําบลแมสาบ เชื่อม บานหวยทรายขาว หมูท่ี 5 ตําบลย้ังเมิน 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  3,720 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ  
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554–2556)  เปล่ียนแปลง ครั้งที่  1/2554  ป 2554  
รายการที่  1  หนา  2 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (52)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,975,000 บาท 
    ผิวทางเคปซีล 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางเคปซีล  ถนนสาย ชม.4052          
บานอมกอย  หมูท่ี 1 ตําบลอมกอย  เชื่อม บานแมหลองนอย หมูท่ี 2 ตําบลสบโขง 
อํา เภออมกอย   จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง  6 .00 เมตร  ยาว            
710.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  4,260 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม   
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  66 หนา  118 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (53)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,974,000 บาท 
    ผิวทางเคปซีล 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางเคปซีล ถนนสาย ชม. 4067         
บานวัดจันทร – บานหวยตอง บานวัดจันทร หมูท่ี 3 ตําบลบานจันทร อําเภอ    
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  3,600 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ  
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) รายการที่ 9   หนา  89 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (54)  โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร ต้ังไว 1,779,000 บาท 
    แบบเคปซีล 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซีล บานหวยทรายขาว    
หมูท่ี 5 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม บานสบงาย หมูท่ี 5 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่  1/2554 ป 2554    
รายการที่  3 หนา 16 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (55)  โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร ต้ังไว 3,350,000 บาท 
    แอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต สายทาง       
บานปาจู หมูท่ี 4 ตําบลมะขามหลวง เชื่อม บานมะขุนหวาน หมูท่ี 5 ตําบล              
มะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 1,075.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 44   หนา  107 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (56)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,978,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ทางหลวง
หมายเลข 1284 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 บานขุนกลาง หมูท่ี 7 ตําบล
บานหลวง อําเภอจอมทอง เชื่อม บานขุนวาง หมูท่ี 12 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม  ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 690.00 เมตร หนา              
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,140 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม         
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 104 หนา  137 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (57)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,995,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนเลียบ
ทางรถไฟเชียงใหม – ลําพูน ระยะท่ี 1 ตอนท่ี 3  ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ  
อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกอง หมูท่ี 6 ตําบลสารภี  อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา  0.05  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,200 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 100 หนา  135 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (58)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,957,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต   ถนนสาย     
ชม.4234 บานดงเหนือ หมูท่ี 9 ตําบลหางดง เชื่อม  บานเวียงดง(บานหวยเสี้ยว)   
หมูท่ี 11 ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง         
6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 3,600 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 –2556) ป 2554 รายการที่ 102  หนา  136 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (59)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,996,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต  ถนนสาย      
ชม.5138  บานตนผึ้ง หมูท่ี 2 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม เชื่อม  บานปาขอยใต 
หมูท่ี 2 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.50 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา         
4,180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 57  หนา  438 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (60)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,988,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต  ถนนสาย      
ชม.2016 บานโปง หมูท่ี 2 ตําบลแมแฝก เชื่อม บานสหกรณนิคมหัวงาน หมูท่ี  7 
ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 705.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,230 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 94  หนา  132 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (61)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,986,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย       
ชม. 2034 บานทุงเหลา หมูท่ี 1 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน เชื่อม  บานแพะ  
หมูท่ี 10 ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,290 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1/2554 ป 2554   
รายการที่  3  หนา  4 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (62)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,997,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนนสาย       
ชม.3039 บานปาไผกลาง หมูท่ี 7 ตําบลแชชาง เชื่อม  บานรองกองขาวใต หมูท่ี  12 
ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร     
ยาว 730.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,380 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน  354,880  บาท 
 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 1,642,120  บาท 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2554–2556) ป 2554 รายการที่ 98  หนา  134 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (63)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซอมสราง ต้ังไว 1,113,000 บาท 
    ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

เพ่ือจายเปนคาบูรณะทางโดยวิธีซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ถนน        
เขาแหลงทองเ ท่ียวทางธรรมชาติใกล ท่ี ต้ังสถานีเครื่องสงวิทยุโทรทัศน           
แหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (ดอยสุเทพ) บานดอยสุเทพ หมูท่ี 9 ตําบล      
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00 – 5.00  เมตร 
ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 2,260 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว แนวทาง  
การพัฒนา: ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว  และตามแผนพัฒนา   
สามป (พ.ศ.2554 – 2556)  เปล่ียนแปลง ครั้งที่  1/2554  ป 2554  รายการที่   1   หนา   6 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (64)  โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 959,000 บาท 
    ชนิดเข็มตอก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชนิดเข็มตอก  ขามนํ้า            
แมวังนอย หมูท่ี 2 บานปาแดด ตําบลบานหลวง เชื่อม บานสันปอธง หมูท่ี 2    
ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง   7.00   เมตร 
ยาว 12.00 เมตร ไมมีทางเทา รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  2    หนา  416 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (65)  โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 801,000 บาท 
    ชนิดเข็มตอก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ขามลําหวยเด่ือ
บานหลายฝาง หมูท่ี 6 ตําบลแมขา อําเภอฝาง เชื่อม บานปารวก หมูท่ี 5 ตําบล   
ปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร        
ยาว 10.00 เมตร  ไมมีทางเทา รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  9   หนา  419 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (66)  โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 2,543,000 บาท 
    ชนิดเข็มตอก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ขามลํานํ้าขาน 
บานปาออย หมูท่ี 5 ตําบลทุงสะโตก เชื่อม บานปวงสนุก หมูท่ี 1 ตําบลบานกลาง 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร  ไมมีทางเทา 
ยาว 40.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 240 หนา  504 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 

 



- 279 - 
 

   (67)  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ต้ังไว 1,457,000 บาท 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 
1284 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 บานขุนกลาง หมูท่ี 7 ตําบลบานหลวง 
อําเภอจอมทอง เชื่อม บานขุนวาง หมูท่ี 12 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 430.00 เมตร 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก   รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 –2556) ป 2554 รายการที่ 164  หนา  167 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (68)  โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังไว 1,779,800 บาท 
     เพ่ือจายเปนคากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนาวัดศรีอุทุมพร   
     บานแมขิหลายฝาง หมูท่ี 2 ตําบลศรีดงเย็น(เขตเทศบาลตําบลไชยปราการ) เชื่อม 

   บานหนองปาซาง หมูท่ี 8 ตําบลศรีดงเย็น(เขตองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น)  
   อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม 

ชวงท่ี  1  วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร 
  พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 12 บอ ความยาวรวม 136.00 เมตร 
ชวงท่ี  2  วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร  
  พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 18 บอ ความยาวรวม 190.00 เมตร 
ชวงท่ี  3  ถมดินลูกรังลําเหมืองเดิม ขนาดกวาง 2.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร  
   ยาว 143.00 เมตร 
ชวงท่ี  4  วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร  
   พรอมบอพัก ค.ส.ล. จํานวน 5 บอ ความยาวรวม 46.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 ต้ังจายจากเงินรายได 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  13  หนา  421 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (69)  โครงการปองกันการกัดเซาะไหลทาง ต้ังไว 3,917,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคากอสรางตามโครงการปองกันการกัดเซาะไหลทาง ถนนสาย      
ชม. 4016 บานสันโคง หมูท่ี 6 ตําบลมะลิกา เชื่อม บานคายใน หมูท่ี 2 ตําบล     
แมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยกอสรางกลองลวดตาขายบรรจุหินใหญ 
ขนาดความสูง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 –2556) ป 2554 รายการที่  161 หนา  166 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (70)  โครงการกอสรางกําแพงกันดิน ต้ังไว 1,757,000 บาท 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือจายเปนคากอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสุพรรณ หมูท่ี 6 
ตําบลปาบง เชื่อม บานทาตนกวาว หมูท่ี 4 ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม  ความยาวรวม  300.00 เมตร  สูง  1.60 เมตร  พรอมราวกันตก  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 –2556) ป 2554 รายการที่ 160  หนา  165 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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   (71)  โครงการตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก ต้ังไว 1,370,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 
106 ลําพูน  – เชียงใหม  บานสันปาเลียง  หมู ท่ี  4 ตําบลหนองหอย  อําเภอ         
เมืองเชียงใหม เชื่อม บาน ปากกอง หมูท่ี 6 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 0.15 เมตร จํานวน 3 ชวง พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 4,174.64 
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 179 หนา  175 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 

   (72)  โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ต้ังไว 840,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 106        
ลําพูน – เชียงใหม บานสันปาเลียง หมูท่ี 4 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม 
เชื่อมบานปากกอง หมูท่ี 6 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน       
1 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552–2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง 

การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556) ป 2554 รายการที่ 166 หนา  168 

 สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง
ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ : สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหง
วัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
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3. คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน  รวม 2,000,000 บาท 
 นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง 
 สิ่งกอสราง 

(1) โครงการจางออกแบบ ประมาณราคา ต้ังไว   2,000,000 บาท 
  คาควบคุมงานท่ีจายใหแกหนวยงานของรัฐ  
  หนวยงานรัฐวิสาหกิจนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา 
  เพ่ือใหไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง 

เพ่ือจายเปนคาจางออกแบบ ประมาณราคา คาควบคุมงานท่ีจายใหแกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ในการดําเนินการ
สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา กําหนดรายละเอียดรายการประกอบ
แบบ  คากอสรางโครงการดานงานอาคาร งานถนน งานสะพาน งานสะพานลอย 
งานดานวิศวกรรม งานดานการผังเมือง งานดานสถาปตยกรรม งานดาน          
ภูมิสถาปตย งานดานศิลปกรรมและงานดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 –2556) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทาง  
การพัฒนา: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554  2556) ป 2554 รายการที่  214  หนา  198 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ดานการสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ: สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรม
ลานนา นาอยู นาเที่ยว 

 
…………………………………. 
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           แผนงานการเกษตร 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น    2,100,000  บาท  
แผนงานการเกษตร 

งานสงเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 100,000 บาท 
 คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 100,000 บาท 
 ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 
  (1) โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว ต้ังไว 100,000 บาท 
   บริเวณโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงาน              
ทําปุยหมักจากของเหลือใช หรือพ้ืนท่ีบริเวณรอบนอกโรงงานฯ โดยจายเปน คาเมล็ด     
พันธุพืช  คาดินสําหรับปลูกพืช คาวัสดุอุปกรณ  คาจางแรงงาน คาผาใบหรือพลาสติก ฯลฯ 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ โดยองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินการเอง หรือจางนิติบุคคลดําเนินการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ .ชม .  (พ .ศ .2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              
แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาตัวอย างความสํา เร็จที่ เปนรูปธรรม  และตามแผนพัฒนาสามป                    
(พ.ศ.2554 – 2556)  ป 2554 รายการที่ 1  หนา   245 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ยุทธศาสตรดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ: มุงเนนการลดขอขัดแยงในการ               
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชพลังงาน 

…………………………………. 
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งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 2,000,000 บาท 
 งบดําเนินการ รวม 2,000,000 บาท 
 คาใชสอย รวม 2,000,000 บาท 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ รวม 2,000,000 บาท 
 ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  
  (1) โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต้ังไว 2,000,000 บาท 
   เพ่ือลดภาวะโลกรอน  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกรอน     
โดยจายเปน  คาประชาสัมพันธ  คากลาไม  คาอาหารและเคร่ืองด่ืม คาวัสดุอุปกรณ   
คาจางเหมาบริการ  ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ       
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินการเอง หรือจางนิติบุคคล/ 
บุคคลธรรมดาดําเนินการ 
ต้ังจายจากเงินรายได 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อบจ .ชม .  (พ .ศ .2552 – 2556) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            
แนวทางการพัฒนา: การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตาม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 – 2556)  ป 2554  รายการที่ 1  หนา   240 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ยุทธศาสตรดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ : มุงพัฒนาความพรอมในการรับมือ        
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

………………………………….. 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2554 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น      126,654,450   บาท   
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 126,654,450 บาท 
 งบกลาง รวม 126,654,450 บาท 
  งบกลาง รวม 117,544,450 บาท 
    1. คาชําระหนี้เงินตน ต้ังไว 2,190,850 บาท 

เพ่ือจายเปนคาชําระหน้ีเงินกูกองทุนสะสม อบจ. (กสอ.) จํานวนท้ังสิ้น 2,190,850 บาท     
ตามสัญญาเลขท่ี 247/2542 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2542 ปน้ีงวดท่ี 11 โดยเปนเงินตน       
ท่ีไมตองจายดอกเบ้ีย 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ต้ังไว 3,688,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 10 ของคาตอบแทน
พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท้ังหมด  
ต้ังจายจากเงินรายได 

    3. สํารองจาย ต้ังไว 106,170,000 บาท 
เพ่ือจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    4. รายจายตามขอผูกพัน รวม 5,395,600 บาท 
- เ พ่ือจายเปนเ งินสมทบกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของ            
สวนราชการซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)  
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- เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับบุคลากรขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา จํานวน 28 ราย ๆ ละ 
40,000 บาท  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม        
ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ            
เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น    ตามหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการต้ังงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันท่ี 16  กันยายน  2547 และแกไขเพ่ิมเติม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  5  หนา  334 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ดานการสรางประสิทธิภาพความโปรงใส 
เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนน
จริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

- เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม ท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา จํานวน 6 ราย ๆ ละ 60,000 บาท    
เ พ่ือพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาทองถิ่น   ตามหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวย
การต้ังงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันท่ี 
16  กันยายน  2547    และแกไขเพ่ิมเติม 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตาม
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  6  หนา  335 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   ดาน5  การสรางประสิทธิภาพ            
ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  กลยุทธ  :  พัฒนาความสามารถ
บุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ความรูดาน ICT  และการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

- เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับสูงกวาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ท่ีจบการศึกษาระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6) ท่ีเรียนดีและผานการคัดเลือกเขาเรียนในสถาบัน 
การศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ  และสนับสนุน
ทุนการศึกษา (ตอเน่ือง)  ใหกับนักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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เชียงใหมท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูไดรับทุนในปงบประมาณท่ีผานมา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี  30  เมษายน 2550   เรื่อง 
หลักเกณฑการต้ังงบประมาณเพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  
และผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
แนวทางการพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามป      
(พ.ศ. 2554 – 2556) ป 2554 รายการที่  8  หนา  276 
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  ดานการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข  ประเด็น
ยุทธศาสตร : มุงพัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอยู เย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และ            
การบูรณาการเครือขาย 

- เ พ่ือจ าย เปนเ งินคาตอบแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมี            
ความประสงคจะลาออกราชการกอนกําหนดของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดตามประกาศเร่ือง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนดของขาราชการจังหวัด 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    5. เงินชวยพิเศษ ต้ังไว      100,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษจํานวน  3  เทาของเงินเดือน   ในกรณีขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมถึ งแกความตายในระหว างรับราชการ   ตามหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
ต้ังจายจากเงินรายได 

   บําเหน็จบํานาญ รวม 9,110,000 บาท 
    1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ต้ังไว     8,660,000 บาท 
     สวนทองถ่ิน (กบท.)  

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)         
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และ              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น       
พ.ศ. 2536 ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจายประจําป      
โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงินกู   เงินท่ีมีผูอุ ทิศให  หรือเงินอุดหนุน       
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(ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ไมรวมเงินอุดหนุน 
จํานวน 866,000,000 บาท) 
ต้ังจายจากเงินรายได 

    2. เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการ ต้ังไว    300,000 บาท 
     สวนทองถ่ิน  

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมิใช
ตําแหนงครู (เงิน ช.ค.บ.)  
ต้ังจายจากเงินรายได 

    3. เงินบําเหน็จลูกจางประจํา ต้ังไว    150,000 บาท 
เพ่ือจ ายเปนเงินบําเหน็จลูกจ างประจําท่ี เกษียณอายุราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการ         
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
ต้ังจายจากเงินรายได 

 
………………………………… 
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