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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 
ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่        จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  
ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง       ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2553  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานะการเงิน ดังนี้   

1.1.1      เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  1,530,187,730.75  บาท 
1.1.2      เงินสะสม  1,117,134,545.91  บาท 
1.1.3      ทุนส ารองเงินสะสม   483, 759,111.97  บาท 
1.1.4      รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  4,941,961  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน   -    บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง  15,335,940  บาท 

2.   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
(1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  1,136,147,787.26  บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร  99,929,732.55   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   3,620,814.25   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 30,740,561.37    บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            -              บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  359,911.56    บาท 
หมวดรายได้จากทุน 132,119.00    บาท 
หมวดภาษีจัดสรร            872,199,783.09    บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  129,164,865.44    บาท 

       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                  -                  บาท  
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 (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  466,856,706.57  บาท  ประกอบด้วย 
งบกลาง  157,010,804.62   บาท 
งบบุคลากร                 62,446,366.09   บาท 
งบด าเนินการ               176,448,786.16   บาท 
งบลงทุน                  5,512,910.00   บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน                      285,000.00   บาท 
งบเงินอุดหนุน                  5,152,839.70   บาท 

                    

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   41,933,861.19   บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่         155,596,474.03  บาท  
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 99,929,732.55           91,000,000.00      82,500,000.00       
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,620,814.25             1,230,000.00        370,000.00            
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 30,740,561.37           35,500,000.00      10,200,000.00       
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                             -                        -                        
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 359,911.56                250,000.00           400,000.00            
หมวดรายได้จากทุน 132,119.00                20,000.00             30,000.00              

รวมรายได้จัดเก็บ 134,783,138.73         128,000,000.00    93,500,000.00       

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจัดสรร 872,199,783.09         702,000,000.00    686,500,000.00     
     รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 872,199,783.09         702,000,000.00    686,500,000.00     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 129,164,865.44         120,000,000.00    70,000,000.00       
                รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท . 129,164,865.44         120,000,000.00    70,000,000.00       

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -                             -                        -                        
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ -                             -                        -                        

วัตถุประสงค์

รวม 1,136,147,787.26      950,000,000.00    850,000,000.00     

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

-3-
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2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

งบบุคลากร 62,446,366.09        109,922,300.00     102,693,600.00    
งบด าเนินการ 176,448,786.16      499,140,310.00     393,289,922.00    
งบลงทุน 5,512,910.00          196,806,640.00     178,956,088.00    
งบรายจ่ายอ่ืน 285,000.00             300,000.00            16,905,730.00      
งบเงินอุดหนุน 65,152,839.70        13,684,750.00       3,200,000.00        
งบกลาง 157,010,804.62      130,146,000.00     154,954,660.00    

รวม 466,856,706.57      950,000,000.00     850,000,000.00    

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
ค าแถลงงบประมาณ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม ่  จังหวัดเชียงใหม ่

4/1 
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ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 146,336,800            
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,790,750              

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 103,583,590            
แผนงานสาธารณสุข 10,000,000              
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,602,200                 
แผนงานเคหะและชมุชน 79,147,700              
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 49,730,000              
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 33,420,700              

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 245,833,600            
แผนงานการเกษตร 5,600,000                 
แผนงานการพาณิชย์ -                           

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 154,954,660            
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 850,000,000            

ด้าน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างขอ้บัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  (00100)

งานบรหิาร

ทัว่ไป

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ

งานบรหิาร

งานคลัง
รวม

(00111) (00112) (00113)

งบบุคลากร 41,266,700        4,593,000          11,716,900        57,576,600      

งบด าเนินการ 67,065,130        5,498,642          13,228,000        85,791,772      

งบลงทุน 2,075,570          299,358             243,500             2,618,428        

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 350,000             -                     -                     350,000           

งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                     -                   

รวม 110,757,400      10,391,000        25,188,400        146,336,800    

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (00120)

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรอืนและ

ระงับอัคคีภัย

รวม

(00121) (00122) (00123)

งบบุคลากร 5,947,800          -                     -                     5,947,800        

งบด าเนินการ 225,250             -                     4,952,500          5,177,750        

งบลงทุน 560,000             -                     4,105,200          4,665,200        

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                     -                     -                     -                   

งบเงินอุดหนุน -                     -                     -                     -                   

รวม 6,733,050          -                     9,057,700          15,790,750      

อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่       จังหวัดเชียงใหม่

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานการศกึษา  (00210)

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับการศกึษา

งานระดับก่อน

วัยเรยีนและ

ประถมศกึษา

งานระดับ

มัธยมศกึษา

งานการศกึษา

ไม่ก าหนดระดับ
รวม

(00211) (00212) (00213) (00214)
งบบุคลากร 12,686,000         -                      -                      -                     12,686,000     
งบด าเนินการ 2,610,000           2,254,200           -                      36,178,400        41,042,600     
งบลงทุน 836,400              22,770,200         7,702,660           990,000             32,299,260     
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      9,709,850           6,845,880           -                     16,555,730     
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      1,000,000          1,000,000       

รวม 16,132,400         34,734,250         14,548,540         38,168,400        103,583,590   

แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับ

สาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งานบรกิาร

สาธารณสุขและ

งานสาธารณ   

สุขอ่ืน

งานศนูย์บรกิาร

สาธารณสุข
รวม

(00221) (00222) (00223) (00224)
งบบุคลากร -                      -                      -                      -                     -                  
งบด าเนินการ -                      10,000,000         -                      -                     10,000,000     
งบลงทุน -                      -                      -                      -                     -                  
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      -                     -                  
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                     -                  

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

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ



- 8 -

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

รวม

(00231) (00232)
งบบุคลากร -                      -                      -                      
งบด าเนินการ 1,247,000           4,021,000           5,268,000           
งบลงทุน 334,200              -                      334,200              
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      

รวม 1,581,200           4,021,000           5,602,200           

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

งานก าจัดขยะ

มูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

รวม

(00241) (00242) (00243) (00244)
งบบุคลากร 16,184,200         -                      -                      -                     16,184,200     
งบด าเนินการ 9,405,200           6,750,000           17,000,000         10,000,000        43,155,200     
งบลงทุน 1,878,300           500,000              3,430,000           14,000,000        19,808,300     
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      -                     -                  
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                     -                  

รวม 27,467,700         7,250,000           20,430,000         24,000,000        79,147,700     

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  (00250)

งานบรหิารทัว่ไป
งานส่งเสรมิและ

สนับสนุนความ

เขม้แขง็ชุมชน

รวม

(00251) (00252)
งบบุคลากร -                      -                      -                      
งบด าเนินการ -                      49,630,000         49,630,000         
งบลงทุน -                      -                      -                      
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      
งบเงินอุดหนุน -                      100,000              100,000              

รวม -                      49,730,000         49,730,000         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับศาสนา

และ

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น

งานวิชาการ

วางแผนและ

ส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่ว

รวม

(00261) (00262) (00263) (00264)
งบบุคลากร -                      -                      -                      -                     -                  
งบด าเนินการ -                      5,530,000           20,100,000         5,690,700          31,320,700     
งบลงทุน -                      -                      -                      -                     -                  
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      -                     -                  
งบเงินอุดหนุน -                      -                      800,000              1,300,000          2,100,000       

รวม -                      5,530,000           20,900,000         6,990,700          33,420,700     

                     งาน

 

งบ

                     งาน

 

งบ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  

งานบรหิารทัว่ไป

เก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสรา้ง

โครงสรา้งพ้ืนฐาน
รวม

(00311) (00312)
งบบุคลากร 10,299,000         -                      10,299,000         
งบด าเนินการ 844,000              115,459,900       116,303,900       
งบลงทุน 9,115,500           110,115,200       119,230,700       
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      

รวม 20,258,500         225,575,100       245,833,600       

แผนงานการเกษตร  (00320)             

งานส่งเสรมิ

การเกษตร

งานอนุรกัษ์

แหล่งน้ าและ

ป่าไม้

รวม

(00321) (00322)
งบบุคลากร -                      -                      -                      
งบด าเนินการ 600,000              5,000,000           5,600,000           
งบลงทุน -                      -                      -                      
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                      -                      -                      
งบเงินอุดหนุน -                      -                      -                      

รวม 600,000              5,000,000           5,600,000           

แผนงานงบกลาง  (00410)         
งบกลาง รวม
(00411)

งบกลาง 154,954,660       154,954,660       
รวม 154,954,660       154,954,660       

                     งาน

 

งบ

                     งาน

   งบ

                     งาน

 

งบ
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โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    อาศยัอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542     
และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  มาตรา  45  และมาตรา  45/1   จึงตราขอ้บัญญัตินีข้ึ้น 
โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่  และโดยความเหน็ชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชยีงใหม่  ดังต่อไปนี้

ขอ้ 1.  ขอ้บัญญัตินีเ้รียกว่า  ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
ขอ้ 2.  ขอ้บัญญัตินีใ้หใ้ชบ้ังคบัต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552   เป็นต้นไป
ขอ้ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553    ใหต้ั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น

850,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ขอ้  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                   ยอดรวม 780,000,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                      ยอดรวม   70,000,000   บาท

ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 146,336,800               
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,790,750                 

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศกึษา 103,583,590               
แผนงานสาธารณสุข 10,000,000                 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,602,200                    
แผนงานเคหะและชมุชน 79,147,700                 
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 49,730,000                 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 33,420,700                 

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 245,833,600               
แผนงานการเกษตร 5,600,000                    
แผนงานการพาณิชย์ -                              

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 154,954,660               

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 850,000,000               

แผนงาน

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่  จังหวัดเชียงใหม ่ 
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ส่วนที่  3 

 
รายละเอียดประกอบ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่
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รายงานประมาณการรายรับ 
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หมวดภาษีอากร

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

หมวดภาษีอากร

ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสบู 60,269,328.85         77,732,654.18         70,388,741.92         -              100      % 64,000,000.00       
ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ ามัน 12,130,278.79         12,188,943.30         13,650,582.16         -              100      % 8,500,000.00          
ภาษีบ ารุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม 12,877,032.48         15,682,703.91         15,890,408.47         -              100      % 10,000,000.00       

รวมหมวดภาษีอากร 85,276,640.12         105,604,301.39      99,929,732.55         -              82,500,000.00       

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสรุา -                           -                           63,400.00                -              -                          

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฏหมายที่ดินมาตรา 9 -                           -                           -                           -              100      % 20,000.00               
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 189,470.00              430,631.40              1,989,813.25           -              100      % 100,000.00             
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ -                           -                           -                           -              100      % 20,000.00               
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 48,512.50                23,100.00                1,097,041.00           -              100      % 30,000.00               
ค่าปรับการผิดสญัญา 2,289,688.75           464,258.90              470,560.00              -              100      % 200,000.00             
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 1,071,910.00           648,400.00              -                           -              -                          

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 3,410,111.25           1,135,758.90           3,620,814.25           -              370,000.00             

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 589,925.40              83,000.00                55,162.50                -              -                          
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 12,384,356.12         36,890,008.30         29,757,955.89         -              100      % 10,000,000.00       
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ. 261,546.55              770,460.33              927,442.98              -              100      % 200,000.00             

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 13,235,828.07         37,743,468.63         30,740,561.37         -              10,200,000.00       

ยอดต่าง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวัดเชียงใหม่
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หมวดภาษีอากร

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553ยอดต่าง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน 969,600.00              1,087,200.00           292,300.00              -              100      % 350,000.00             
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 53,760.00                458,825.21              67,611.56                -              100      % 50,000.00               

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,023,360.00           1,546,025.21           359,911.56              -              400,000.00             

หมวดรายได้จากทนุ

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ 191,160.00              502,060.00              132,119.00              -              100      % 30,000.00               
รวมหมวดรายได้จากทนุ 191,160.00              502,060.00              132,119.00              -              30,000.00               

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 410,842,810.07       458,080,797.77      624,257,090.53      -              100      % 470,000,000.00     
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 123,674,555.60       135,250,941.84      127,909,579.38      -              100      % 110,000,000.00     
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% 77,314,246.23         107,634,387.51      117,465,026.77      -              100      % 105,000,000.00     
ค่าภาคหลวงแร่ 2,022,630.46           2,351,088.15           2,568,086.41           -              100      % 1,500,000.00          

รวมหมวดภาษีจัดสรร 613,854,242.36       703,317,215.27      872,199,783.09      -              686,500,000.00     

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 111,062,316.00       111,586,131.00      129,164,865.44      -              100      % 70,000,000.00       
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 111,062,316.00       111,586,131.00      129,164,865.44      -              70,000,000.00       

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา -                           -                           -                           -              -                          
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมสง่เสริมฯ -                           -                           -                           -              -                          

รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ -                           -                           -                           -              -                          

รวมทกุหมวด 828,053,657.80       961,434,960.40      1,136,147,787.26   -              850,000,000.00     
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รายละเอียดประมาณการรายรับ 
 
 
 
 

14/1 



 - 15 - 

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

……………… 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     850,000,000    บาท   
 

หมวดภาษีอากร               รวม  82,500,000   บาท  
ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ  จ านวน  64,000,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการปี 2552  โดยประมาณการไว้ใกล้เคียง
กับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ ามัน          จ านวน  8,500,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552  จ านวน  3,500,000  บาท  
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

          ภาษบี ารงุ อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม           จ านวน  10,000,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552  จ านวน 5,000,000 บาท  
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต          รวม   370,000   บาท  
          คา่ธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 จ านวน  20,000  บาท 

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552   
โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้ประมาณการรวมไว้ในค่าใบอนุญาตอื่น ๆ            

          คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ์                   จ านวน 100,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552   จ านวน  300,000  บาท  
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 คาดว่าจะมีการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ            จ านวน  20,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552   
โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้ประมาณการรวมไว้ในค่าใบอนุญาตอื่น ๆ         
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 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน  30,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการปี 2552  โดยประมาณการไว้ใกล้เคียง
กับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

 ค่าปรับการผิดสัญญา     จ านวน  200,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการปี 2552  โดยประมาณการไว้ใกล้เคียง
กับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม  10,200,000  บาท  
 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่   ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้   

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ให้เช่าบริเวณศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายให้เป็นอาคารศูนย์จ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน  10,000,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552  จ านวน  25,000,000  บาท 
โดยประมาณการจากการค านวณยอดเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยที่จะ 
ได้รับ 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.     จ านวน  200,000  บาท  
           ประมาณการรายรบัไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552  จ านวน  300,000  บาท 

                    โดยประมาณการจากการค านวณยอดเงนิฝาก กสอ. และอัตราดอกเบี้ยที่จะ 
                    ได้รบั 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      รวม  400,000  บาท  
 ค่าขายแบบแปลน               จ านวน  350,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าประมาณการปี 2552  จ านวน  150,000  บาท 
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552  

                     และค านวณตามแผนงานโครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งจ่าย                       
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ      จ านวน  50,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการปี 2552  โดยประมาณการไว้ใกล้เคียง 
                    กับสถิติท่ีจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 
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หมวดรายได้จากทุน      รวม  30,000  บาท  
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน    จ านวน  30,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าประมาณการปี 2552    จ านวน  10,000  บาท 
โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2553  จะต้องด าเนินการจ าหน่ายพัสดุประเภท 
ครุภัณฑ์ส านักงานที่ช ารุดโดยการขายทอดตลาด 

หมวดภาษีจัดสรร              รวม  686,500,000  บาท  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน  470,000,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าประมาณการปี 2552   จ านวน  12,000,000  บาท 
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน  110,000,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552    จ านวน  25,000,000  บาท        
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5% จ านวน  105 ,000,000 บาท 
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552    จ านวน  2,000,000  บาท 
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

         คา่ภาคหลวงแร ่     จ านวน  1,500,000  บาท  
ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552    จ านวน   500,000  บาท   
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับสถิติที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2552 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                       รวม  70,000,000  บาท  
 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
 จ านวน 70,000,000  บาท  

ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าประมาณการปี 2552 จ านวน  50,000,000  บาท   
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เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา 

ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา) โดย  เงินเดือนครู     
และสวัสดิการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         
ไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย  และโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
15 ปี  จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกอบด้วย  

(1) ค่ารายหัวนักเรียน 
(2) ค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1226  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 
 

………………………………… 



 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  

             เงินเดือนนายก/รองนายก -              -               -               -               100.00      % 1,471,600.00        

             เงินคาํตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก -              -               -               -               100.00      % 390,000.00           

             เงินคาํตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -              -               -               -               100.00      % 390,000.00           

             เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ. -              -               -               -               100.00      % 860,900.00           

             เงินคาํตอบแทนสมาชกิสภา อปท. -              -               -               -               100.00      % 8,387,000.00        

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 11,499,500.00      

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

             เงินเดือนพนักงาน -              -               -               -               100.00      % 14,137,400.00      

             เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน -              -               -               -               100.00      % 3,181,700.00        

             เงินประจ าต าแหนํง -              -               -               -               100.00      % 930,000.00           

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

 -19-

อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวัดเชียงใหม่

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

             คาํจ๎างลกูจ๎างประจ า -              -               -               -               100.00      % 1,332,400.00        

             เงินเพ่ิมตําง ๆ ของลกูจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 109,100.00           

             คาํจ๎างพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 3,122,600.00        

             เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 6,954,000.00        

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 29,767,200.00      

รวมงบบุคลากร 41,266,700.00      

        งบด าเนินการ

        ค่าตอบแทน  

               คาํตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑ฯ -              -               -               -               100.00      % 2,100,000.00        

               คาํเบี้ยประชมุ -              -               -               -               100.00      % 250,000.00           

               คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -              -               -               -               100.00      % 575,000.00           

        รวมค่าตอบแทน 2,925,000.00        

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 16,188,200.00      

               รายจํายเกีย่วกบัการรับรองและพิธกีาร -              -               -               -               100.00      % 4,600,000.00        
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        คาํของขวัญ ของรางวัล ถว๎ยรางวัลฯ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                        คาํพวงมาลยั ชอํดอกไม๎ กระเชา๎ดอกไม๎ฯ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                        คาํใชจํ๎ายในการเดินทางไปราชการฯ -              -               -               -               100.00      % 3,500,000.00        

                        คาํใชจํ๎ายในการสรรหาบุคคล -              -               -               -               100.00      % 400,000.00           

                       โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ๑ฯ -               100.00      % 500,000.00           

                        คาํใชจํ๎ายในการเลอืกต้ัง -              -               -               -               100.00      % 20,000,000.00      

                        โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศกึษาฯ อบจ.ชม. -              -               -               -               100.00      % 2,500,000.00        

                        โครงการ อบจ.เชยีงใหมํพบสือ่มวลชน -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                        โครงการสัมมนาเชงิวิชาการฯ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

                       โครงการพัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร อปท. (กฎหมาย) -              -               -               -               100.00      % 450,000.00           

                       โครงการพัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร อปท. (ความเสีย่ง) -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             

                        โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาฯ(เป็นเลศิ) -              -               -               -               100.00      % 600,000.00           

                        โครงการ อบจ.บริการประชาชน (GCS) -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                        โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศกึษาดูงานของ ส.อบจ.ชม. -              -               -               -               100.00      % 5,000,000.00        

                        โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ -              -               -               -               100.00      % 700,000.00           

               คาํบ ารุงรักษาและซํอมแซม -              -               -               -               100.00      % 220,000.00           

        รวมค่าใช้สอย 55,708,200.00      
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 805,600.00           

               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -              -               -               -               100.00      % 87,330.00             

               วัสดุงานบ๎านงานครัว -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 3,100,000.00        

               วัสดุการเกษตร -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             

               วัสดุคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 450,000.00           

               วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ -              -               -               -               100.00      % 15,000.00             

        รวมค่าวัสดุ 4,607,930.00        

        ค่าสาธารณูปโภค  

               คาํไฟฟ้า -              -               -               -               100.00      % 1,600,000.00        

               คาํน้ าประปา -              -               -               -               100.00      % 950,000.00           

               คาํโทรศพัท๑ -              -               -               -               100.00      % 362,000.00           

               คาํไปรษณีย๑ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               คาํบริการทางด๎านโทรคมนาคม -              -               -               -               100.00      % 612,000.00           

        รวมค่าสาธารณูปโภค 3,824,000.00        

        รวมงบด าเนินการ 67,065,130.00      
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์ส านักงาน

                     คาํเคร่ืองโทรสารแบบใชก๎ระดาษธรรมดา -              -               -               -               100.00      % 18,000.00             

                     คาํเคร่ืองปรับอากาศ -              -               -               -               100.00      % 63,800.00             

                     คาํต๎ูเหลก็เกบ็เอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) -              -               -               -               100.00      % 10,800.00             

               ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                     คาํรถยนต๑โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง -              -               -               -               100.00      % 1,100,000.00        

               ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

                     คาํเคร่ืองบันทึกเสียง -              -               -               -               100.00      % 21,980.00             

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํกลอ๎งถาํยภาพนิ่งระบบดิจิตอลแบบคอมแพค -              -               -               -               100.00      % 26,000.00             

                     คาํกลอ๎งถาํยวิดีโอ ระบบดิจิตอล -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

                     คาํเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 40,000.00             

               ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                     คาํเคร่ืองท าน้ าร๎อนน้ าเย็น -              -               -               -               100.00      % 5,490.00               
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แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ลกูขาํย แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 330,000.00           

                     คาํเคร่ืองคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏ก -              -               -               -               100.00      % 132,500.00           

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑สี -              -               -               -               100.00      % 70,000.00             

                     คาํเคร่ืองสแกนเนอร๑ -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ลกูขาํย แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 70,000.00             

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ขาวด า แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 17,000.00             

        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -              -               -               -               100.00      % 130,000.00           

        รวมค่าครุภัณฑ์  2,075,570.00        

รวมงบลงทุน 2,075,570.00        

        งบรายจา่ยอ่ืน

        รายจา่ยอ่ืน

        ค่าจา้งทีป่รึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ -              -               -               -               100.00      % 350,000.00           

        รวมงบรายจา่ยอ่ืน 350,000.00           

รวมงานบริหารทัว่ไป 110,757,400.00    
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งานวางแผนสถติิและวิชาการ

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

             เงินเดือนพนักงาน -              -               -               -               100.00      % 4,345,300.00        

             คาํจ๎างพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 247,700.00           

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,593,000.00        

รวมงบบุคลากร 4,593,000.00        

        งบด าเนินการ

        ค่าตอบแทน  

               คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -              -               -               -               100.00      % 265,000.00           

        รวมค่าตอบแทน 265,000.00           

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 380,000.00           

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        คาํใชจํ๎ายติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                        คาํใชจํ๎ายจัดท าแผนพัฒนา อบจ. -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                        คาํใชจํ๎ายในการเดินทางไปราชการฯ -              -               -               -               100.00      % 250,000.00           

                        คาํใชจํ๎ายประสานการจัดท าแผนพัฒนาฯ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

                       โครงการจัดท าแผนแมํบทพัฒนาอ าเภอราชนครินทร๑ -              -               -               -               100.00      % 2,000,000.00        

                        โครงการบริหารจัดการศนูย๑เครือขาํยฯ (clinic center) -              -               -               -               100.00      % 600,000.00           

                        โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเทคนิคการเขยีนโครงการ -              -               -               -               100.00      % 80,000.00             

               คาํบ ารุงรักษาและซํอมแซม -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

        รวมค่าใช้สอย 4,830,000.00        

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 207,000.00           

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

               วัสดุคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 96,642.00             

        รวมค่าวัสดุ 403,642.00           

        รวมงบด าเนินการ 5,498,642.00        

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํกลอ๎งถาํยภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลแบบซิงเกิล้เลนส๑ -              -               -               -               100.00      % 48,100.00             

                     คาํเคร่ืองถาํยทอดสัญญาณภาพวัตถ ุ3 มิติ -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 181,258.00           

        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

        รวมค่าครุภัณฑ์  299,358.00           

รวมงบลงทุน 299,358.00           

รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ 10,391,000.00      

งานบริหารงานคลัง

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

             เงินเดือนพนักงาน -              -               -               -               100.00      % 11,061,500.00      

             คาํจ๎างพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 655,400.00           

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 11,716,900.00      

รวมงบบุคลากร 11,716,900.00      

        งบด าเนินการ

        ค่าตอบแทน  

               คาํตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑ฯ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

               คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -              -               -               -               100.00      % 460,000.00           

               คาํเชาํบ๎าน -              -               -               -               100.00      % 1,500,000.00        
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

               เงินชวํยเหลอืการศกึษาบุตร -              -               -               -               100.00      % 600,000.00           

               เงินชวํยเหลอืคาํรักษาพยาบาล -              -               -               -               100.00      % 5,500,000.00        

               เงินชวํยเหลอืบุตร -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

        รวมค่าตอบแทน 8,280,000.00        

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 1,290,000.00        

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        คาํใชจํ๎ายในการเดินทางไปราชการฯ -              -               -               -               100.00      % 700,000.00           

                        คาํใชจํ๎ายเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเกบ็และพัฒนารายได๎ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                        โครงการสํงเสริมความร๎ู และอบรมสัมมนาฯ (โรงแรม) -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             

                        โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานด๎านภาษีฯ -              -               -               -               100.00      % 40,000.00             

                        โครงการจัดท าแผนที่ภาษีเกีย่วกบัภาษีบ ารุง อบจ. -              -               -               -               100.00      % 600,000.00           

                        โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด๎านพัสดุและทรัพย๑สินฯ -              -               -               -               100.00      % 630,000.00           

               คาํบ ารุงรักษาและซํอมแซม -              -               -               -               100.00      % 250,000.00           

        รวมค่าใช้สอย 3,660,000.00        
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        ค่าวัสดุ  

               วัสดุส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 408,000.00           

               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -              -               -               -               100.00      % 160,000.00           

               วัสดุงานบ๎านงานครัว -              -               -               -               100.00      % 180,000.00           

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 220,000.00           

               วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

               วัสดุคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 220,000.00           

        รวมค่าวัสดุ 1,288,000.00        

        รวมงบด าเนินการ 13,228,000.00      

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ลกูขาํย แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 175,000.00           

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ลกูขาํย แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 38,000.00             

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ขาวด า -              -               -               -               100.00      % 8,500.00               

                     คาํจอภาพคอมพิวเตอร๑ แบบ LCD -              -               -               -               100.00      % 12,000.00             
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -              -               -               -               100.00      % 10,000.00             

        รวมค่าครุภัณฑ์  243,500.00           

รวมงบลงทุน 243,500.00           

รวมงานบริหารงานคลัง 25,188,400.00      

รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 146,336,800.00    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

             คาํจ๎างพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 5,947,800.00        

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,947,800.00        

รวมงบบุคลากร 5,947,800.00        

        งบด าเนินการ

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุเคร่ืองแตํงกาย -              -               -               -               100.00      % 225,250.00           

        รวมค่าวัสดุ 225,250.00           

        รวมงบด าเนินการ 225,250.00           
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ยอดต่าง (%)

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์ส านักงาน

                     คาํต๎ูสือ้ผ๎า -              -               -               -               100.00      % 120,000.00           

               ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

                     คาํเคร่ืองรับ - สํงวิทยุ -              -               -               -               100.00      % 240,000.00           

               ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                     คาํเตียงนอนสองชัน้พร๎อมอุปกรณ๑ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

        รวมค่าครุภัณฑ์  560,000.00           

รวมงบลงทุน 560,000.00           

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 6,733,050.00        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        โครงการฝึกซ๎อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย -              -               -               -               100.00      % 3,000,000.00        

                        โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยฯ (มิสเตอร๑เตือนภัย) -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

        รวมค่าใช้สอย  3,300,000.00        
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        ค่าวัสดุ  

               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -              -               -               -               100.00      % 2,500.00               

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 1,500,000.00        

               วัสดุอ่ืน ๆ -              -               -               -               100.00      % 150,000.00           

        รวมค่าวัสดุ 1,652,500.00        

        รวมงบด าเนินการ 4,952,500.00        

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                     คาํรถพยาบาล (ดีเซล) ขบัเคลือ่น 2 ลอ๎ -              -               -               -               100.00      % 850,000.00           

                     คาํรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 2 คนั -              -               -               -               100.00      % 1,540,000.00        

               ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

                     คาํเคร่ืองอัดอากาศ -              -               -               -               100.00      % 587,500.00           

                     คาํเคร่ืองชวํยหายใจ -              -               -               -               100.00      % 592,500.00           

                     คาํถงัอัดอากาศ -              -               -               -               100.00      % 180,000.00           

               ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

                     คาํสายสูบน้ า -              -               -               -               100.00      % 43,200.00             
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                     คาํสายดับเพลงิ ขนาด 2.5 นิ้ว -              -               -               -               100.00      % 180,000.00           

                     คาํสายดับเพลงิ ขนาด 1.5 นิ้ว -              -               -               -               100.00      % 132,000.00           

        รวมค่าครุภัณฑ์  4,105,200.00        

รวมงบลงทุน 4,105,200.00        

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 9,057,700.00        

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,790,750.00      

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

             เงินเดือนพนักงาน -              -               -               -               100.00      % 4,526,300.00        

             คาํจ๎างลกูจ๎างประจ า -              -               -               -               100.00      % 509,700.00           

             เงินเพ่ิมตําง ๆ ของลกูจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 25,600.00             

             คาํจ๎างพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 7,420,400.00        

             เงินเบี้ยกนัดาร -              -               -               -               100.00      % 204,000.00           

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 12,686,000.00      

รวมงบบุคลากร 12,686,000.00      
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        งบด าเนินการ

        ค่าตอบแทน  

               คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

        รวมค่าตอบแทน 100,000.00           

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 130,000.00           

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        คาํใชจํ๎ายในการเดินทางไปราชการฯ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                        คาํพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

                        โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศกึษาเชงิรุก -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                        โครงการอบรมสัมมนาและศกึษาดูงานของขา๎ราชการครูฯ -              -               -               -               100.00      % 700,000.00           

                        โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการฯ (ครูมืออาชพี) -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               คาํบ ารุงรักษาและซํอมแซม -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

        รวมค่าใช้สอย 2,150,000.00        

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 80,000.00             

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           
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               วัสดุคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 80,000.00             

        รวมค่าวัสดุ 360,000.00           

        รวมงบด าเนินการ 2,610,000.00        

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์ส านักงาน

                     คาํเคร่ืองปรับอากาศ -              -               -               -               100.00      % 187,200.00           

               ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

                     คาํเคร่ืองขยายเสียงพร๎อมล าโพง -              -               -               -               100.00      % 70,000.00             

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํเคร่ืองถาํยทอดสัญญาณภาพวัตถ ุ3 มิติ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                     คาํกลอ๎งถาํยภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล -              -               -               -               100.00      % 13,000.00             

               ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                     คาํต๎ูเย็น -              -               -               -               100.00      % 13,000.00             

                     คาํเคร่ืองตัดหญ๎าแบบลอ๎จักรยาน -              -               -               -               100.00      % 10,000.00             

                     คาํเคร่ืองตัดหญ๎าแบบขอ๎แขง็ -              -               -               -               100.00      % 9,500.00               

                     คาํเคร่ืองท าน้ าเย็นพร๎อมเคร่ืองกรองน้ าดืม่ -              -               -               -               100.00      % 67,800.00             
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               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ลกูขาํย แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 210,000.00           

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ขาวด า -              -               -               -               100.00      % 24,000.00             

        รวมค่าครุภัณฑ์  704,500.00           

        ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

               ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

                     โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคารส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 131,900.00           

        รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 131,900.00           

รวมงบลงทุน 836,400.00           

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 16,132,400.00      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

        งบด าเนินการ

        ค่าวัสดุ  

               คาํอาหารเสริม (นม) -              -               -               -               100.00      % 2,254,200.00        

        รวมค่าวัสดุ 2,254,200.00        

        รวมงบด าเนินการ 2,254,200.00        
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        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 40,000.00             

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 948,600.00           

        รวมค่าครุภัณฑ์  988,600.00           

        ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

               ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ

                     สมทบคาํกอํสร๎างอาคารเรียนฯ -              -               -               -               100.00      % 10,260,000.00      

                     สมทบคาํกอํสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ฯ -              -               -               -               100.00      % 6,620,000.00        

                     สมทบคาํกอํสร๎างอาคารเด็กเลก็ฯ -              -               -               -               100.00      % 3,163,000.00        

                     คาํกอํสร๎างโรงจอดรถ ร.ร.ต๎นแกว๎ฯ -              -               -               -               100.00      % 134,000.00           

               ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง

                     คาํปรับปรุงห๎องสมุด ร.ร.บ๎านแมํงอนขีเ้หลก็ -              -               -               -               100.00      % 898,000.00           

                     คาํปรับปรุงห๎องสมุด ร.ร. ต๎นแกว๎ฯ -              -               -               -               100.00      % 706,600.00           

รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 21,781,600.00      

รวมงบลงทุน 22,770,200.00      
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        งบรายจา่ยอ่ืน

             รายจา่ยอ่ืน

                     สนับสนุนคาํใชจํ๎ายการบริหารสถานศกึษา ร.ร.บ๎านแมํงอนขีเ้หลก็ -              -               -               -               100.00      % 4,633,800.00        

                     สนับสนุนคาํใชจํ๎ายการบริหารสถานศกึษา ร.ร.ต๎นแกว๎ผดุงพิทยาลยั -              -               -               -               100.00      % 5,076,050.00        

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 9,709,850.00        

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 34,734,250.00      

งานระดับมัธยมศึกษา

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์การศึกษา

                     คาํอุปกรณ๑ประกอบหุํนยนต๑ -              -               -               -               100.00      % 250,000.00           

               ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

                     คาํเคร่ืองเสียงประกอบการแสดงภาคสนาม -              -               -               -               100.00      % 150,000.00           

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 40,000.00             

               ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์

                     คาํเคร่ืองดนตรีวงดนตรีลกูทุํง -              -               -               -               100.00      % 99,800.00             

                     คาํเคร่ืองดนตรีวงดนตรีไทย -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             
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               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 885,360.00           

        รวมค่าครุภัณฑ์  1,445,160.00        

        ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

               ค่าติดตัง้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

                     คาํปรับปรุงระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า ร.ร.แมํอายวิทยาคม -              -               -               -               100.00      % 567,700.00           

               ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

                     คาํปรับปรุงซํอมแซมและตํอเติมโรงอาหาร ร.ร.แมํอายวิทยาคม -              -               -               -               100.00      % 189,300.00           

               ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ

                     คาํกอํสร๎างโรงจอดรถ ร.ร.แมํอายวิทยาคม -              -               -               -               100.00      % 134,000.00           

               ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค

                     คาํกอํสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ -              -               -               -               100.00      % 1,708,900.00        

                     คาํกอํสร๎างร้ัว -              -               -               -               100.00      % 998,700.00           

                     คาํกอํสร๎างประตูร้ัวเหลก็ -              -               -               -               100.00      % 65,200.00             

               ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง

                     คาํปรับปรุงภูมิทัศน๑ ร.ร.แมํอายวิทยาคม -              -               -               -               100.00      % 1,440,700.00        
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                     คาํปรับปรุงห๎องสมุด ร.ร.แมํอายวิทยาคม -              -               -               -               100.00      % 1,153,000.00        

รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 6,257,500.00        

รวมงบลงทุน 7,702,660.00        

        งบรายจา่ยอ่ืน

             รายจา่ยอ่ืน

                   สนับสนุนคาํใชจํ๎ายการบริหารสถานศกึษา ร.ร.แมํอายวิทยาคม -              -               -               -               100.00      % 6,845,880.00        

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 6,845,880.00        

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 14,548,540.00      

งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        โครงการพัฒนาแหลงํการเรียนร๎ูท๎องถิน่ฯ (ศนูย๑การเรียนร๎ูฯ) -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                        โครงการสนับสนุนและสํงเสริมการศกึษาในระบบ นอกระบบฯ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                        โครงการมหกรรมการจัดการศกึษา อบจ. -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                        โครงการเสริมสร๎างคณุลกัษณะที่พึงประสงค๑นักเรียน อบจ.ชม. -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                        โครงการพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบ อบจ.ชม -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                        โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมพัฒนาการศกึษาฯ  (ในชมุชน) -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           
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                        โครงการเรียนฟรี โรงเรียนดี ใกลบ๎๎าน -              -               -               -               100.00      % 2,000,000.00        

                        คาํใชจํ๎ายในการณรงค๑เพ่ือป้องกนัยาเสพติดในสถานศกึษา -              -               -               -               100.00      % 78,400.00             

                        โครงการสํงเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนจังหวัดเชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 30,000,000.00      

        รวมค่าใช้สอย 36,178,400.00      

        รวมงบด าเนินการ 36,178,400.00      

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     โครงการคลงัขอ๎สอบมาตรฐาน อบจ.ชม. -              -               -               -               100.00      % 990,000.00           

        รวมค่าครุภัณฑ์  990,000.00           

        รวมงบลงทุน  990,000.00           

        งบเงินอุดหนุน

              เงินอุดหนุนส่วนราชการ

                    อุดหนุนกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33  โครงการสํงเสริม -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                    และสนับสนุนการศกึษา

รวมงบเงินอุดหนุน 1,000,000.00        

รวมงานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 38,168,400.00      

รวมแผนงานการศึกษา 103,583,590.00    
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แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบล

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        โครงการป้องกนัและควบคมุการแพรํระบาดของโรคติดตํอ -              -               -               -               100.00      % 10,000,000.00      

        รวมค่าใช้สอย 10,000,000.00      

        รวมงบด าเนินการ 10,000,000.00      

        รวมงานโรงพยาบาล 10,000,000.00      

รวมแผนงานสาธารณสุข 10,000,000.00      

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 103,000.00           

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        คาํใชจํ๎ายในการเดินทางไปราชการฯ -              -               -               -               100.00      % 150,000.00           

              คาํบ ารุงรักษาและซํอมแซม -              -               -               -               100.00      % 30,000.00             
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        รวมค่าใช้สอย  283,000.00           

        ค่าวัสดุ

               วัสดุส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 30,000.00             

               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -              -               -               -               100.00      % 40,000.00             

               วัสดุงานบ๎านงานครัว -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               วัสดุกอํสร๎าง -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 180,000.00           

               วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

               วัสดุการเกษตร -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

               วัสดุคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 30,000.00             

               รวมค่าวัสดุ 640,000.00           

        ค่าสาธารณูปโภค

               คาํไฟฟ้า -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               คาํโทรศพัท๑ -              -               -               -               100.00      % 12,000.00             

               คาํบริการทางด๎านโทรคมนาคม -              -               -               -               100.00      % 12,000.00             

รวมค่าสาธารณูปโภค 324,000.00           

        รวมงบด าเนินการ 1,247,000.00        

 -43-



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํโทรทัศน๑ แอล ซี ดี -              -               -               -               100.00      % 42,000.00             

               ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

                     คาํเตียงเฟาว๑เลอร๑ แบบ ข -              -               -               -               100.00      % 75,000.00             

               ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                     คาํเคร่ืองท าน้ าเย็น -              -               -               -               100.00      % 60,000.00             

                     คาํเคร่ืองท าน้ าอํุน -              -               -               -               100.00      % 37,200.00             

        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

        รวมค่าครุภัณฑ์  234,200.00           

        ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

               ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

        รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง 100,000.00           

        รวมงบลงทุน 334,200.00           

        รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,581,200.00        
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ยอดต่าง (%)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                   โครงการสังคมสงเคราะห๑และการพัฒนาคณุภาพชวิีตเด็ก ผ๎ูสูงอายุฯ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                   โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของผ๎ูสูงอายุฯ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                    คาํใชจํ๎ายในการจัดกจิกรรมของสถานสงเคราะห๑คนชราวัยทองฯ -              -               -               -               100.00      % 120,000.00           

        รวมค่าใช้สอย  1,620,000.00        

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุเคร่ืองแตํงกาย -              -               -               -               100.00      % 65,000.00             

               วัสดุอ่ืน ๆ -              -               -               -               100.00      % 2,336,000.00        

รวมค่าวัสดุ 2,401,000.00        

        รวมงบด าเนินการ 4,021,000.00        

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 4,021,000.00        

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,602,200.00        
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)

             เงินเดือนพนักงาน -              -               -               -               100.00      % 14,276,500.00      

             คาํจ๎างลกูจ๎างประจ า -              -               -               -               100.00      % 1,907,700.00        

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 16,184,200.00      

รวมงบบุคลากร 16,184,200.00      

        งบด าเนินการ

        ค่าตอบแทน  

               คาํตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

        รวมค่าตอบแทน 200,000.00           

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                        คาํใชจํ๎ายในการเดินทางไปราชการฯ -              -               -               -               100.00      % 3,500,000.00        

                        โครงการประชาสัมพันธ๑โรงงานท าปุ๋ยหมักฯ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                        โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิง่แวดลอ๎มฯ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

                        โครงการตรวจวัดคณุภาพสิง่แวดลอ๎มฯ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                        โครงการวิจัยด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ๎ม -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

               คาํบ ารุงรักษาและซํอมแซม -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

        รวมค่าใช้สอย 7,400,000.00        

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุส านักงาน -              -               -               -               100.00      % 355,200.00           

               วัสดุยานพาหนะและขนสํง -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

               วัสดุคอมพิวเตอร๑ -              -               -               -               100.00      % 150,000.00           

        รวมค่าวัสดุ 1,805,200.00        

        รวมงบด าเนินการ 9,405,200.00        

        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               ครุภัณฑ์ส านักงาน

                     คาํโต๏ะท างานเหลก็ ขนาด 5 ฟุต พร๎อมกระจก -              -               -               -               100.00      % 7,300.00               

                     คาํเคร่ืองปรับอากาศ -              -               -               -               100.00      % 102,000.00           
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รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

               ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

                     คาํเคร่ืองขยายเสียงแบบพกพาฯ -              -               -               -               100.00      % 8,000.00               

               ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                     คาํกลอ๎งถาํยภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล -              -               -               -               100.00      % 12,000.00             

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                     คาํเคร่ืองพอร๑ตเตอร๑ขนาด A0 -              -               -               -               100.00      % 950,000.00           

                     คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ลกูขาํย แบบที่ 1 -              -               -               -               100.00      % 140,000.00           

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ขาวด า A4 -              -               -               -               100.00      % 24,000.00             

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑สี A3 -              -               -               -               100.00      % 400,000.00           

                     คาํเคร่ืองพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑สี A4 -              -               -               -               100.00      % 35,000.00             

        ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

รวมงบลงทุน 1,878,300.00        

รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 27,467,700.00      

งานไฟฟ้าถนน

        งบด าเนินการ

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               วัสดุกอํสร๎าง -              -               -               -               100.00      % 1,500,000.00        
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               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 4,500,000.00        

               วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ -              -               -               -               100.00      % 450,000.00           

        รวมค่าวัสดุ 6,750,000.00        

        รวมงบด าเนินการ 6,750,000.00        

        งบลงทุน

        ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

               ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

รวมงบลงทุน 500,000.00           

รวมงานไฟฟ้าถนน 7,250,000.00        

งานสวนสาธารณะ

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

               โครงการตกแตํงไม๎ดอก - ไม๎ประดับบริเวณสถานที่ส าคญัของจังหวัดเชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 17,000,000.00      

        รวมค่าใช้สอย 17,000,000.00      

        รวมงบด าเนินการ 17,000,000.00      
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        งบลงทุน

        ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

               ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง

               โครงการจัดภูมิทัศน๑ด๎านหน๎าส านักงานองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 1,500,000.00        

                โครงการจัดภูมิทัศน๑บริเวณทางแยกวงแหวน รอบที่ 3 (แยกดอยสะเกด็) -              -               -               -               100.00      % 1,930,000.00        

รวมงบลงทุน 3,430,000.00        

รวมงานสวนสาธารณะ 20,430,000.00      

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

               โครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลอืใช๎ -              -               -               -               100.00      % 10,000,000.00      

              

        รวมค่าใช้สอย 10,000,000.00      

        รวมงบด าเนินการ 10,000,000.00      
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        งบลงทุน

        ค่าครุภัณฑ์  

               คาํรถสุขาเคลือ่นที่ ชนิด 6 ลอ๎ -              -               -               -               100.00      % 14,000,000.00      

รวมงบลงทุน 14,000,000.00      

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 24,000,000.00      

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 79,147,700.00      

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                   โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการแกไ๎ขปัญหายาเสพติดฯ -              -               -               -               100.00      % 8,000,000.00        

                   โครงการออกหนํวยเคลือ่นที่ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                   โครงการพัฒนาและสํงเสริมศกัยภาพผ๎ูประกอบการ SMEs วิสาหกจิชมุชน -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                   โครงการสํงเสริมการพัฒนาสตรี -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                  โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมด๎านสาธารณสุข -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                  โครงการสํงเสริมและสนับสนุนศนูย๑ 3 วัย สานสายใยรักแหํงครอบครัว -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                  โครงการสํงเสริมอาชพี -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           
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                  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริฯ -              -               -               -               100.00      % 30,000.00             

                  โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานฯ(เศรษฐกจิพอเพียง) -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

                  โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการศนูย๑แสดงและจ าหนํายสินคา๎ฯ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพผ๎ูติดยาเสพติดของ อบจ.ชม. -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                 โครงการสนับสนุนสือ่ประชาสัมพันธ๑ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                 โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิน่ -              -               -               -               100.00      % 5,000,000.00        

                 โครงการจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติฯ -              -               -               -               100.00      % 20,000,000.00      

                 โครงการบริหารจัดการศนูย๑สํงเสริมการทํองเที่ยวและกระจายสินคา๎ฯ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                 โครงการรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑เพ่ือสร๎างจิตส านึกฯ (สิง่แวดลอ๎ม) -              -               -               -               100.00      % 10,000,000.00      

        รวมค่าใช้สอย 49,330,000.00      

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุกอํสร๎าง (โครงการบ๎านท๎องถิน่ไทย เทิดไท๎องค๑ราชนั 84 พรรษา) 300,000.00           

        รวมค่าวัสดุ 300,000.00           

        รวมงบด าเนินการ 49,630,000.00      
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        งบเงินอุดหนุน

            เงินอุดหนุนเอกชน  

               อุดหนุนกลุมํผ๎ูปลกูกหุลาบเชยีงใหมํ  งานวันกหุลาบเหมันต๑เชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

รวมงบลงทุน 100,000.00           

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 49,730,000.00      

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 49,730,000.00      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

               โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการกฬีาและการออกก าลงักาย -              -               -               -               100.00      % 5,000,000.00        

               โครงการมหกรรมกฬีานักเรียน อบจ.ชม. -              -               -               -               100.00      % 530,000.00           

        รวมค่าใช้สอย  5,530,000.00        

        รวมงบด าเนินการ 5,530,000.00        

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 5,530,000.00        

 -53-



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                     คาํใชจํ๎ายส าหรับจัดงานพระราชพิธ ีงานรัฐพิธฯี งานวันส าคญัของชาติ -              -               -               -               100.00      % 5,000,000.00        

                    งานวันส าคญัทางศาสนาฯ

                    โครงการสนับสนุนสํงเสริมกจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีฯ -              -               -               -               100.00      % 15,000,000.00      

                    โครงการรวบรวมภูมิปัญหาชาวบ๎านและพัฒนาหลกัสูตร ฯ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

        รวมค่าใช้สอย 20,100,000.00      

        รวมงบด าเนินการ 20,100,000.00      

        งบเงินอุดหนุน

            เงินอุดหนุนเอกชน  

               อุดหนุนกลุมํคนตัวเลก็กบัการอนุรักษ๑  คาํใชจํ๎ายตามโครงการ -              -               -               -               100.00      % 800,000.00           

               อบรมพุทธศลิป์ลา๎นนาและการอนุรักษ๑

รวมงบเงินอุดหนุน 800,000.00           

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ 20,900,000.00      
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ยอดต่าง (%)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเพ่ือให๎ได๎มาซึง่บริการ -              -               -               -               100.00      % 10,700.00             

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                  โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ -              -               -               -               100.00      % 400,000.00           

                  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ (แผนแมํบท) ด๎านการทํองเที่ยว -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                  โครงการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวท๎องถิน่ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                  โครงการกระต๎ุนเศรษฐกจิและสํงเสริมปีทํองเที่ยวฯ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

                  โครงการสร๎างศกัยภาพด๎านการทํองเที่ยวฯ (อํางเกบ็น้ าดอยเตํา) -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                  โครงการสํงเสริมการประชาสัมพันธ๑ขอ๎มูลด๎านการทํองเที่ยว -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                  โครงการส ารวจ รวบรวมขอ๎มูลด๎านการทํองเที่ยว -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                  โครงการส ารวจสีสันสํงท๎ายปีเกาํ ต๎อนรับปีใหมํ -              -               -               -               100.00      % 830,000.00           

                  โครงการเปิดฤดูการทํองเที่ยวจังหวัดเชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                  โครงการรํวมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลไทยเที่ยวไทย -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             

                  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                  โครงการทํองเที่ยวเชยีงใหมํปลอดภัยทุกพ้ืนที่ -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

                 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการทํองเที่ยวชมุชน -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           
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                 โครงการประเมินสถานการณ๑ทํองเที่ยวและการเกบ็ขอ๎มูลสถติิ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

                 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ๑ฯ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

        รวมค่าใช้สอย 5,690,700.00        

        รวมงบด าเนินการ 5,690,700.00        

        งบเงินอุดหนุน

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ  

               อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดเชยีงใหมํ -              -               -               -               100.00      % 1,000,000.00        

               คาํใชจํ๎ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ

               อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแมํแจํม -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

               คาํใชจํ๎ายตามโครงการเทศกาลมหกรรมผ๎าซิน่ตีนจก

รวมงบเงินอุดหนุน 1,300,000.00        

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 6,990,700.00        

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33,420,700.00      
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  

               คาํจ๎างพนักงานจ๎าง -              -               -               -               100.00      % 10,299,000.00      

        รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  10,299,000.00      

        รวมงบบุคลากร  10,299,000.00      

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                   โครงการฝึกอบรมและสัมมนา -              -               -               -               100.00      % 200,000.00           

        รวมค่าใช้สอย  200,000.00           

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุอ่ืน ๆ -              -               -               -               100.00      % 20,000.00             

        รวมค่าวัสดุ  20,000.00             

        ค่าสาธารณูปโภค  

               คาํไฟฟ้า -              -               -               -               100.00      % 600,000.00           

               คาํน้ าประปา -              -               -               -               100.00      % 24,000.00             
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        รวมค่าสาธารณูปโภค  624,000.00           

        รวมงบด าเนินการ 844,000.00           

        งบลงทุน

            ค่าครุภัณฑ์  

            คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ -              -               -               -               100.00      % 1,500,000.00        

            รวมค่าครุภัณฑ์  1,500,000.00        

            ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

                อาคารต่าง ๆ 

                       โครงการกอํสร๎างหลงัคาคลมุเคร่ืองชัง่น้ าหนัก -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ

                       โครงการกอํสร๎างโรงเกบ็วัสดุฝ่ายกอํสร๎างและซํอมบ ารุง -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                       โครงการกอํสร๎างป้อมยามศนูย๑ปฏิบัติการ ฝ่ายกอํสร๎างและซํอมบ ารุง -              -               -               -               100.00      % 120,000.00           

                       โครงการกอํสร๎างส านักงาน อบจ. สํวนแยก (เขตใต๎)  อ.ฮอด -              -               -               -               100.00      % 2,956,900.00        

                ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง

                       คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่กอํสร๎าง -              -               -               -               100.00      % 3,738,600.00        

            รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  7,615,500.00        

            รวมงบลงทุน  9,115,500.00        

            รวมงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  20,258,500.00      

 -58-



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                   โครงการสนับสนุนการจัดท าผังเมืองของ อปท. -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             

                   โครงการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑งานด๎านผังเมือง -              -               -               -               100.00      % 50,000.00             

        รวมค่าใช้สอย  100,000.00           

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุกอํสร๎าง -              -               -               -               100.00      % 60,000,000.00      

               วัสดุเชือ้เพลงิและหลอํลืน่ -              -               -               -               100.00      % 50,000,000.00      

               วัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ -              -               -               -               100.00      % 30,000.00             

               วัสดุเคร่ืองแตํงกาย -              -               -               -               100.00      % 29,900.00             

               วัสดุอ่ืน ๆ -              -               -               -               100.00      % 5,300,000.00        

        รวมค่าวัสดุ  115,359,900.00    

        รวมงบด าเนินการ  115,459,900.00    

 -59-



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        งบลงทุน

            ค่าครุภัณฑ์  

                   ครุภัณฑ๑กอํสร๎าง  

                           คาํเคร่ืองเจาะหาความหนาคอนกรีตและแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต -              -               -               -               100.00      % 187,800.00           

                   ครุภัณฑ๑ไฟฟ้าและวิทยุ 

                           คาํเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า -              -               -               -               100.00      % 29,000.00             

                   ครุภัณฑ๑ส ารวจ 

                           คาํเคร่ืองหาพิกดัจากสัญญาณดาวเทียม -              -               -               -               100.00      % 33,000.00             

                   ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑

                           คาํโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ด๎านส ารวจและออกแบบฯ -              -               -               -               100.00      % 480,000.00           

                           คาํโปรแกรมเขยีนแบบ Auto Cad -              -               -               -               100.00      % 74,000.00             

                           คาํโปรแกรมส าหรับจัดท าแผนที่เส๎นทาง -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

                           คาํเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร๑ประมวลผลส าหรับจัดท าแผนที่เส๎นทาง -              -               -               -               100.00      % 120,000.00           
                           คาํ Mac Book -              -               -               -               100.00      % 106,000.00           

            ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  

                   คาํบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมเคร่ืองจักรกลสูบน้ า -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           
                   คาํบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมเคร่ืองจักรกล -              -               -               -               100.00      % 10,000,000.00      

            รวมค่าครุภัณฑ์  11,629,800.00      
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            ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  

                ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In  Place Recycling  -              -               -               -               100.00      % 1,991,000.00        

                       สาย ชม 3005 ม. 4  ต.แมํคะ เชือ่ม ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง 

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In  Place Recycling -              -               -               -               100.00      % 1,955,300.00        

                       สาย ชม 3189 ม. 6  ต.สันต๎นหมือ้ เชือ่ม ม.1 ต.บ๎านหลวง อ.แมํอาย

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In  Place Recycling  -              -               -               -               100.00      % 1,972,700.00        

                       สาย ชม 4100  บ๎านสบอ๎อ  ม.7   ต.แมํนะ เชือ่ม  ม.4  ต.เชยีงดาว  อ.เชยีงดาว

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In  Place Recycling -              -               -               -               100.00      % 1,961,900.00        

                       สาย ชม 5025  ม.9  บ๎านห๎วยไรํ ต.ขีเ้หลก็ เชือ่ม  ม.1  ต.กืด้ชา๎ง  อ.แมํแตง

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In  Place Recycling   -              -               -               -               100.00      % 1,971,000.00        

                       สาย ชม 3162  ม.13  ต.อินทขลิ เชือ่ม  ม.2  ต.กืด้ชา๎ง  อ.แมํแตง

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สาย ชม 4038    -              -               -               -               100.00      % 1,940,000.00        

                       ม.4  ต.ชา๎งเผือก เชือ่ม  ม.11  ต.สุเทพ  อ.เมืองเชยีงใหมํ

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  บ๎านทําเดือ่ -              -               -               -               100.00      % 1,761,000.00        

                       ม.6  ต.สันผีเสือ้ อ.เมืองเชยีงใหมํ เชือ่ม  ม.5  ต.เหมืองแกว๎ อ.แมํริม

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay บ๎านป่าจ้ี -              -               -               -               100.00      % 1,760,000.00        

                       สายวัดพระธาตุดอยค า ม.3  ต.แมํเหียะ  อ.เมืองเชยีงใหมํ
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                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สายดลจิต -              -               -               -               100.00      % 1,992,000.00        

                       ม.5  ต.ป่าแดด อ.เมืองเชยีงใหมํ เชือ่ม  ม.1 ต.สบแมํขาํ อ.หางดง

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay สายซุปเปอร๑ไฮเวย๑ -              -               -               -               100.00      % 1,960,000.00        

                       บ๎านเทพาราม ม.5 และ ม.6  ต.ป่าบง เชือ่ม ม.1 ต.ชมภู อ.สารภี

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สาย ชม 5201 -              -               -               -               100.00      % 1,940,000.00        

                       บ๎านหัวหลมิ ม.1 เชือ่ม บ๎านร๎องเดือ่ ม.4  ต.ทํากว๎าง  อ.สารภี

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สาย ชม 2108 -              -               -               -               100.00      % 1,970,000.00        

                       ม.7 ต.ทําวังพร๎าว เชือ่ม ม.3 ต.ยางคราม อ.ดอยหลอํ

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สาย ชม 2090 -              -               -               -               100.00      % 1,390,000.00        

                       บ๎านแมํสาหลวง ม.3  ต.แมํสา เชือ่ม บ๎านบํอปุ๊ ม.1  ต.ดอนแกว๎ อ.แมํริม

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สาย ชม 4068 -              -               -               -               100.00      % 606,000.00           

                       ม.2 โป่งแยงนอก - ม.2  ผานกกก ต.โป่งแยง อ.แมํริม

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay สาย ชม 5102 -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                        ม.2  ต.ป่าป้อง  เชือ่ม  ม.2  ต.แมํโป่ง  อ.ดอยสะเกด็

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay  สาย ชม 2016 -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                       บ๎านโป่ง ม.2  ต.แมํแฝก เชือ่ม บ๎านสหการณ๑  ม.7  ต.แมํแฝก  อ.สันทราย

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay สายบ๎านขา๎วแทํน -              -               -               -               100.00      % 1,040,000.00        

                       ม.3  ต.สันทรายหลวง  เชือ่ม บ๎านหัวฝาย ม.3  ต.เมืองเลน็  อ.สันทราย
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                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay สายบ๎านสันป่าสัก -              -               -               -               100.00      % 890,000.00           

                       ม.6  ต.สันทรายหลวง  เชือ่ม บ๎านฟ้ามุยํ ม.1  ต.หนองจ๏อม  อ.สันทราย

                       โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over - Lay สาย ชม 2085 -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                       บ๎านน๎อย  ม.11   ต.สันก าแพง  อ.สันก าแพง

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต   สายบ๎าน -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                       ทุํงเสีย้ว ม. 3 ต.บ๎านกลาง เชือ่ม  ม. 11 ต.น้ าบํอหลวง  อ.สันป่าตอง

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต  สายบ๎าน -              -               -               -               100.00      % 1,980,000.00        

                       หนองเตํา  ม. 4  ต.แมํวิน เชือ่ม บ๎านขนุวาง ม. 12  ต.แมํวิน  อ.แมํวาง

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต  ทางหลวง -              -               -               -               100.00      % 1,960,000.00        

                       หมายเลข 1284  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 ต.แมํวิน อ.แมํวาง

                       โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท๑คอนกรีต สายบ๎านผาจุก -              -               -               -               100.00      % 1,970,000.00        

                       ม.8  ต.ดอยเตํา เชือ่ม บ๎านโป่งทุํง ม. 5  ต.โป่งทุํง อ.ดอยเตํา

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต สาย ชม 5138   -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                         ม. 2 ต.เหมืองแกว๎ อ.แมํริม เชือ่ม ม. 2  ต.สันผีเสือ้  อ.เมืองเชยีงใหมํ

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต สาย ชม 5111   -              -               -               -               100.00      % 1,980,000.00        

                         ม. 8  ต.บ๎านสหกรณ๑  อ.แมํออน เชือ่ม ม. 8  ต.แมํโป่ง  อ.ดอยสะเกด็

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต  -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                       สาย ชม 3039  ม. 7  ต.แชชํา๎ง เชือ่ม ม. 12  ต.บวกคา๎ง  อ.สันก าแพง
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                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางเคปซีล  สาย ชม 4067  -              -               -               -               100.00      % 1,950,000.00        

                       บ๎านวัดจันทร๑ ม. 3  ต.บ๎านจันทร๑  อ.แมํแจํม

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางเคปซีล  สาย ชม 4052 -              -               -               -               100.00      % 1,980,000.00        

                        บ๎านอมก๐อย ม. 1  ต.อมก๐อย  เชือ่ม  ม.2  ต.สบโขง อ.อมก๐อย

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสริมเหลก็  -              -               -               -               100.00      % 1,994,000.00        

                       สาย ชม 4259  บ๎านสันป่ากอํ ม. 2  ต.แมํคะ  เชือ่ม  ม.6  ต.เวียง  อ.ฝาง

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทาง คสล.และผิวทางแอสฟัลต๑ฯ  -              -               -               -               100.00      % 1,990,000.00        

                       บ๎านขวัสูง ม.1 ต.เมืองเลน็ เชือ่ม บ๎านขวัโก ม. 4  ต.สันป่าเปา อ.สันทราย

                       โครงการบูรณะทางโดยวิธซีํอมสร๎างผิวทางด๎วยคอนกรีตเสริมเหลก็  -              -               -               -               100.00      % 1,970,000.00        

                       สาย ชม 2171 ม. 5 ต.ป่าไหนํ เชือ่ม ม. 6  ต.สันทราย  อ.พร๎าว

                       โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ๎านต๎นส๎าน ม.6  -              -               -               -               100.00      % 1,968,000.00        

                       ต.แมํสูน  เชือ่ม บ๎านปางควาย  ม. 6  ต.แมํงอน  อ.ฝาง

                       โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สายบ๎านเปียงหลวง  -              -               -               -               100.00      % 1,933,000.00        

                       ม.1 ต.เปียงหลวง เชือ่มบ๎านแปกแซม  ม. 6  ต.เปียงหลวง  อ.เวียงแหง

                       โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สาย ชม 4029  -              -               -               -               100.00      % 1,941,000.00        

                       บ๎านแมํขานใหมํ ม.1 ต.แมํสาบ  เชือ่ม  ม. 5  ต.ย้ังเมิน   อ.สะเมิง

                       โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สายบ๎านน้ ารู  ม.6   -              -               -               -               100.00      % 1,989,000.00        

                       ต.เมืองนะ เชือ่ม บ๎านห๎วยจะคาํน  ม. 9  ต.ปิงโคง๎  อ.เชยีงดาว
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                       โครงการกอํสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สายบ๎านวังหม๎อ     -              -               -               -               100.00      % 1,953,000.00        

                       ม.1 ต.บ๎านแอํน อ.ดอยเตํา เชือ่ม บ๎านป่าขาม  ม. 2  ต.บ๎านตาล  อ.ฮอด

                       โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ทางเขา๎กาดเมืองผี -              -               -               -               100.00      % 12,650,000.00      

                       ม.7 บ๎านห๎วยทราย ต.ศรีดงเย็น เชือ่ม  ม. 6  ต.ปงต า  อ.ไชยปราการ

                       โครงการกอํสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็  สายทางบ๎านบน -   -              -               -               -               100.00      % 1,925,000.00        

                       บ๎านแมํอวม(เลีย่งเมือง) ม.12 ต.ชาํงเคิง่ เชือ่ม  ม. 2  ต.ชาํงเคิง่  อ.แมํแจํม

                       โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็   สายบ๎านทํามะแกง   -              -               -               -               100.00      % 1,625,500.00        

                       ม.7 ต.ทําตอน  เชือ่ม บ๎านแมํสลกั  ม. 6  ต.แมํนาวาง  อ.แมํอาย

                      โครงการกอํสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขา๎มล าเหมืองหลวง บ๎านสัน  -              -               -               -               100.00      % 709,000.00           

                        ม.6 ต.บ๎านแม เชือ่มบ๎านสันใหมํ  ม. 3  ต.น้ าบํอหลวง  อ.สันป่าตอง
                       โครงการกอํสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขา๎มล าเหมืองหลวง บา๎นเหมอืงฟู -              -               -               -               100.00      % 977,000.00           

                        ม.1 ต.บ๎านแม เชือ่ม บ๎านหนองห๎า  ม. 5  ต.น้ าบํอหลวง  อ.สันป่าตอง

                ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง

                       คาํบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนผิวจราจร -              -               -               -               100.00      % 2,000,000.00        

                ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่า่ยให้แก่เอกชน นิติบุคคล

                 หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิง่ก่อสร้าง

                       โครงการจ๎างออกแบบ ประมาณราคา คาํควบคมุงานฯ -              -               -               -               100.00      % 10,000,000.00      

                ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) -              -               -               -               100.00      % 2,000,000.00        
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            รวมค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสร้าง  98,485,400.00      

            รวมงบลงทุน  110,115,200.00    

            รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  225,575,100.00    

            รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  245,833,600.00    

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                   โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมด๎านการเกษตร -              -               -               -               100.00      % 500,000.00           

                   โครงการแปลงสาธติปลกูผักสวนครัวบริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมักฯ -              -               -               -               100.00      % 100,000.00           

        รวมค่าใช้สอย  600,000.00           

        รวมงบด าเนินการ  600,000.00           

        รวมงานส่งเสริมการเกษตร  600,000.00           

 -66-



แผนงาน/งาน/ประเภทรายจา่ย

ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

 -19-

รายจา่ยจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

        งบด าเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจํายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมํเขา๎ลกัษณะฯ

                   โครงการปลกูต๎นไม๎เพ่ิมพ้ืนที่สีเขยีวเพ่ือลดภาวะโลกร๎อน -              -               -               -               100.00      % 5,000,000.00        

        รวมค่าใช้สอย  5,000,000.00        

        รวมงบด าเนินการ  5,000,000.00        

        รวมงานอนุรักษ์แห่งน้ าและป่าไม้  5,000,000.00        

        รวมแผนงานการเกษตร  5,600,000.00        

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

        งบกลาง

            คาํช าระหนี้เงินต๎น -              -               -               -               100.00      % 2,190,850.00        

            เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม -              -               -               -               100.00      % 3,452,100.00        

           เงินส ารองจําย -              -               -               -               100.00      % 136,846,410.00    

           รายจํายตามขอ๎ผูกพัน -              -               -               -               100.00      % 3,815,300.00        

           เงินชวํยพิเศษ -              -               -               -               100.00      % 400,000.00           

           เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิน่ -              -               -               -               100.00      % 7,800,000.00        
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           เงินชวํยเหลอืคาํครองชพีผ๎ูรับบ านาญขา๎ราชการสํวนท๎องถิน่ -              -               -               -               100.00      % 300,000.00           

           เงินบ าเหน็จลกูจ๎างประจ า -              -               -               -               100.00      % 150,000.00           

        รวมงานงบกลาง  154,954,660.00    

        รวมแผนงานงบกลาง  154,954,660.00    

        รวมทุกแผนงาน  850,000,000.00    
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   146,336,800  บาท  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานบริหารท่ัวไป รวม 110,757,400 บาท 
 งบบุคลากร รวม 41,266,700 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 11,499,500 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 1,471,600 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 390,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 390,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบจ. ตั้งไว้ 860,900 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และที่ปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 8,387,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่           

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 29,767,200 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว ้ 14,137,400 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน รวม 3,181,700 บาท 
  1. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน          ตั้งไว้   930,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับ
ผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2. เงินค่าตอบแทนรายเดือนและเงินวิทยฐานะ      ตั้งไว้   520,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ผู้ด ารงต าแหน่ง 8 และ 8ว, 7วช หรือเทียบเท่า ซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง แต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน และข้าราชการ  พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ    
ตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  3. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                           ตั้งไว้ 1,443,400   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  4. เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 288,300   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่           

ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือน     
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

    



 

 
- 72 - 

  เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว ้    930,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับ 9 และระดับ 8 ที่มีฐานะและหน้าที่ในการ

บริหารงาน  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว ้ 1,332,400 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าต าแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว ้ 109,100 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี

ปรับอัตราเงินเดือนใหม่  หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุด     
ของอันดับ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 3,122,600 บาท 
  1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     ตั้งไว้ 2,996,300   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2. เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง                                    ตั้งไว้ 126,300   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่นในอัตรา   
ร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว ้ 6,954,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบด าเนินการ รวม 67,065,130 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 2,925,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. รวม 2,100,000 บาท 
    1. เงินค่าสมนาคุณ                           ตั้งไว ้ 100,000    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน  

     ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี                      
ตั้งไว ้ 2,000,000    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับ
เป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
เข้าตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าเบี้ยประชุม รวม 250,000 บาท 
   1. ค่าเบี้ยประชุม                                   ตั้งไว ้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   2. ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภา อบจ.     ตั้งไว ้ 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสภาฯ ชุดต่าง ๆ ประจ าสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดที่เข้าประชุม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ้ 575,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ค่าใช้สอย รวม 55,708,200 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 16,188,200 บาท 
   1. ค่าเช่าซื้อหรือค่าจ้างในการท าสื่อประชาสัมพันธ์   ตั้งไว ้ 10,000,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การเช่าคอลัมน์
หนังสือพิมพ์  ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ ตลอดจนการจ้างเอกชนในการ
จัดท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม       ตั้งไว ้ 4,000,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานเฉลิม
พระเกียรติ งานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น 
การจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถิติต่างๆ และการจัดท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ท าเนียบส่วน
ราชการและหน่วยงานเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีพิเศษเนื่องในเทศกาลที่ ส าคัญ 
ตลอดจนการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่       
หรือ   เป็นกิจกรรมที่เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท าประโยชน์ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
เชียงใหม่  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   3. ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ        ตั้งไว ้ 200,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ในการฟ้องคดีแพ่ง ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนที่ดิน   

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   4. ค่าจ้างเหมาบริการ              ตั้งไว ้ 1,663,200   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน หอประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  หรืออาคารสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ได้รับมอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ  จ้างเหมาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า   และ 
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เครื่องขยายเสียงส าหรับขบวนแห่งานประเพณีต่างๆ เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์ 
ค่าดูแลรักษาลิฟต์ จ้างเหมาก าจัดปลวก   จ้างเหมาดูดส้วม จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม 
ปลูกต้นไม้และตกแต่งต้นไม้ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   5. ค่าจ้างเหมาจัดท าหนังสือรายงาน             ตั้งไว ้ 25,000    บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าหนังสือ เอกสาร รายงานสรุปผลการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน หรือเอกสารอื่นๆ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งเอกสารเชิญชวน
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

    6. ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน     
     ส านักงาน 

ตั้งไว ้ 300,000   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 4,600,000 บาท 
   1. ค่ารับรอง               ตั้งไว ้ 4,000,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน

การรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศดูงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ       
คณะบุคคล ตั้งจ่ายตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381    ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 



 

 
- 76 - 

   2. ค่าเลี้ยงรับรอง        ตั้งไว ้ 600,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ          

ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมายฯ 
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่าย
ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381   ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                                                              

รวม 34,700,000 บาท 

   1. ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว ้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าสมนาคุณ อันเกี่ยวกับ

กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ขอสนับสนุนรางวัลจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดซ้ือของที่ระลึกเพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขก    
ผู้มาเยี่ยมเยือน หรือช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้ประมาณการตั้งไว้ตามความจ าเป็นที่ต้องจ่ายจริง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และ 
   พวงมาลา 

ตั้งไว ้ 100,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในงานราชพิธี รัฐพิธี 
พานประดับ พุ่มดอกไม้ เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือ วาง ณ อนุสาวรีย์ หรือ พวงหรีด
ส าหรับศพผู้มีเกียรติ ตลอดจนพิธีเปิดและปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
    และนอกราชอาณาจักร 

ตั้งไว ้ 3,500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง   
ไปราชการตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   4. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร ตั้งไว ้ 400,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบแข่งขัน การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษ       

ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1 หน้า 290 

   5. โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา 
     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
    (Dual – Thai/English Language) 

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (Dual – Thai/English Language) 
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการจัดท าวารสาร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  2  หน้า 299 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว ้ 20,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยจ่ายเป็น  ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเลือกตั้ง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 3 หน้า 296 และรายการที่ 4 หน้า 297 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   7. โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน  
    เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี   
    ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

ตั้งไว ้ 2,500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด- ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน 
ค่าธรรมเนียม  ค่าวิทยากร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงาน ตามระเบียบฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนา สามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 1  หน้า 279 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 
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   8. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
    พบสื่อมวลชน (Press  Relationship) 

ตั้งไว ้ 100,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
พบสื่อมวลชน (Press  Relationship) โดยจ่ายเป็น ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าของที่ระลึก รวมทั้งค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  5  หน้า 297 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   9. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบทบาทข้าราชการ    
    ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบจ. ชม. 
    ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

ตั้งไว ้ 200,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสัมมนาเชิงวิชาการบทบาท
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือ
องค์กร  หรือสถาบันอื่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา        
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด - ปิด      
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 17  หน้า 284 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 
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   10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2553 หลักสูตร    
      ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมาย ระเบยีบงานขององค์กร     
      ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว ้ 450,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2553  หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ   กฎหมาย ระเบียบงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกระดับ จ านวน 150 คน 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการ  โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการฝึกอบรมตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3  หน้า 280 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

   11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2553 หลักสูตร 
      การบรหิารความเสีย่ง (Risk management) 

ตั้งไว ้ 50,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2553 หลักสูตรการบริหารความเส่ียง โดยการจัดฝึกอบรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน 30 คน ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม          
ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  2  หน้า 279 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

   12. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ   
      พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
      สู่ความเป็นเลิศ  

ตั้งไว ้ 600,000   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาให้
บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  การตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศในการ ให้บริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนบุคลากรในองค์กรเข้าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
องค์กร และสามารถน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลจากความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยอาจมอบหมายให้
หน่วยงานภายนอกหรือสถานบันการศึกษา ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดไว้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  25  หน้า 287 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

   13. โครงการ อบจ. บริการประชาชน (GCS)    ตั้งไว ้ 100,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาชน   

ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ( GCS) โดยจ่ายเป็น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ
ส านักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประชาชน (GCS) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6  หน้า 293 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างความเป็น
เลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
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   14. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
      ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  

ตั้งไว ้ 5,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง 
หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  ค่าจัดสถานที่
พิธีเปิด -  ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่า
ที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานตามระเบียบฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  23  หน้า 286 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

   15. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
     ระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการและการประชาสัมพันธ์ 
      องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดเชียงใหม่   

ตั้งไว ้ 700,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ประชาชนด้านต่าง ๆ  อาทิ  ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูลการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าที่ ข้อมูลการท่องเที่ยว  ระบบ E – Booking ฯลฯ เป็นต้น         
ให้มีความทันสมัยน่าสนใจโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการน า
ข้อมูลขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในการด าเนินการจะมอบหมายให้
สถานศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม     
และตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2553  ปี 2553    
รายการที่  1  หน้า 6 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ :  พัฒนา ICT เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 220,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆที่น ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น  
เครื่องปรับอากาศ   เครื่องพิมพ์ดีด    เครื่องอัดส าเนา  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โต๊ะ  เก้าอี้ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสด ุ รวม 4,607,930 บาท 
  วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 805, 600 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม แบบพิมพ์
ต่างๆ  ฯลฯ หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 87,330 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 

สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
วัสดุไฟฟ้าที่เก่าและช ารุดให้สามารถใช้งานได้ดีมีความปลอดภัย  ตลอดจนการจัดหาส่ิงของ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ 

ไม้กวาด ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์  

รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 50,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ ส าหรับปลูก ประดับตกแต่ง และปรับปรุงบริเวณอาคาร

สถานที่ของส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เช่น  พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้ 450,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์

ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท เพื่อใช้ติดตั้งภายในอาคาร

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,824,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,600,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โรงเก็บรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนค่ากระแสไฟฟ้า
และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจ าในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และค่ากระแสไฟฟ้าอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้ในงาน
ต่างๆ หรืองานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 



 

 
- 85 - 

  ค่าน้ าประปา ตั้งไว้ 950,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับใช้ภายในอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่   หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    อาคารหอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ตลอดจนค่าน้ าประปาและ ค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจ าใน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 362,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจ าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ

ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือส าหรับผู้บริหาร  หัวหน้า
ส่วนราชการ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เครื่องกลฯ บ้านพัก
หัวหน้าส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริงและระเบียบก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าไปรษณีย ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและค่าไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ในราชการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม รวม 612,000 บาท 
   1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต          ตั้งไว้ 500,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ตอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ    

80 พรรษา และส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้ระบบ Corporate   
Leased Line ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ     และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  27  หน้า 288 และ รายการที่ 2 (3) หน้า 315 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

   2. ค่าบริการพื้นท่ีจัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูล   ตั้งไว้ 12,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูลและจดทะเบียน

โดเมน  www.chiangmaipao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคคลภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  26  หน้า 288 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  เพิ่มขีดสมรรถนะ
บุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

   3. ค่าบริการอินเตอร์เน็ตเคาน์เตอร์บริการประชาชน    ตั้งไว ้ 100,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ตเคาน์เตอร์บริการประชาชน  ( GCS) 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  8  หน้า  294 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  พัฒนา  ICT เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 งบลงทุน รวม 2,075,570 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,075,570 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 92,600 บาท 
   1. ค่าเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ตั้งไว้ 18,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นระบบ Laser, Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film 
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(4)  หน้า 305 
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    2. ค่าเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 63,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน รวมค่าติดตั้ง จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 

31,900 บาท   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส าหรับติดตั้งภายในห้องท างานของ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU  
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรม

สรรพสามิตว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ  ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน   
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง      
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

- มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ 
ถอดล้างท าความสะอาดได ้

- มีเครื่องหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(9)  หน้า 306 

   3. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) ตั้งไว ้ 10,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,400 บาท  

เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3(3)  หน้า 316 
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  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 1,100,000 บาท 
           ค่ารถยนต์โดยสาร ตั้งไว ้ 1,100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล  จ านวน 1 คัน จัดหา

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท าโครงการที่ท าการพัฒนาพื้นที่    
ในจังหวัด จ านวน 24 อ าเภอ และได้จัดท าโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เป็นประจ าทุกปี
และจ าเป็นต้องใช้รถที่บรรทุกเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ   
พร้อมออกเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 24 อ าเภอเป็นประจ า    
จึงมีความจ าเป็นต้องท าการจัดซ้ือรถยนต์โดยสารเพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่เดินทาง             
ไปติดตามผลการด าเนินงานและเดินทางไปพบปะประชาชนในพื้นที่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(19)  หน้า 308 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
         ค่าเครื่องบันทึกเสียง                                                                          

รวม 
ตั้งไว ้

21,980 
21,980 

บาท 
บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,990 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

- บันทึกเสียงยาวนานสูงสุด 
- พร้อมช่อง Memory Stick Duo เพื่อเพิ่มหน่วยความจ าได้สูงสุด 1 GB 
- บันทึกเสียงด้วยระบบสเตอริโอด้วยเทคโนโลยี LPEC 
- ฟังค์ชั่นปรับความเร็วในการเล่น 
- ฟังค์ชั่นเสียงระยะไกล 
- ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว 
- เลือกปรับความไวและทิศทางของไมโครโฟน 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(5)  หน้า 305 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 86,000 บาท 
   1. ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบติจิตอลแบบคอมแพ็ค ตั้งไว้ 26,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลแบบคอมแพ็ค จ านวน 2 กล้อง ๆ ละ 

13,000 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหา
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นกล้องแบบคอมแพ็ค (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 
- สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม         

หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(32)  หน้า 310 

   2. ค่ากล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

- บันทึกฮาร์ดดิสก์หรือเมมโมรีสติ๊กด้วยระบบฮาร์ดดิสก์ 
- Quick Start Up เปิดใช้งานอย่างรวดเร็วภายใน 1 วินาท ี  
- มีระบบป้องกันการส่ันไหว  
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(33)  หน้า 311 
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   3. ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 

ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ ์
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP   
- ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง   

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(21)  หน้า 308 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 5,490 บาท 
                       ค่าเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น ตั้งไว้ 5,490 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์       
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- แบบตั้งพื้นมีช่องน้ าร้อนและน้ าเย็น 
- ท าน้ าเย็นและน้ าร้อนได้ 
- มีความจุน้ าไม่น้อยกว่า 20 ลิตร 
- มีระบบจ่ายน้ าแบบ 2 ก๊อกคู่ แยกน้ าร้อนและน้ าเย็น   
- มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและความเสียหายของระบบน้ าร้อน 

สามารถตัดการท างาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี           
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(15)  หน้า 307 
 
 
 



 

 
- 91 - 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม 639,500 บาท 
   1.  ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบท่ี 1  

     ส าหรับงานส านักงาน 
ตั้งไว้ 330,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 ส าหรับงานส านักงาน
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 11 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  โดย 1 ชุด  มีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ใช้เทคโนโลยี  
Dual Core  หรือดีกว่า 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า  
1 GB 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB  ความเร็ว 7200 รอบ/นาที 

- ความเร็วบัสของแผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 800 MHz 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB  

จ านวน 1 หน่วย 
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 1 x serial,  4 x USB, 1 x LAN (10/100) 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว รองรับความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Pixel  Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm 
มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- มีล าโพงขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 300 W  
- Keyboard  และ Optical Mouse 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยพร้อมใช้งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
- การรับประกัน 2 ป ี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(1)  หน้า 305 
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   2.  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานท่ัวไป ตั้งไว้ 132,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานทั่วไป จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 

26,500 บาท  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology  
ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย            

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 13 นิ้ว 
- มี Combo DVD หรือ  DVD – RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย            
- สามารถใช้งาน WiFi (802.11) และ Bluetooth ได ้
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่อง 

พร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(2)  หน้า 305 

   3.  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี  แบบ Network ตั้งไว้ 70,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี  แบบ Network จ านวน 2  เครื่อง ๆ ละ

35,000 บาท  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย     
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะดังนี ้

- ความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า  600  x 600 dpi 
- ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- ขนาดของหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 66 MB 
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าแบบ Parallel หรือ USB 2.0 
- เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คแบบ Ethernet 10/100 Base TX 
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- สามารถใช้ได้กับชนิดของกระดาษ A4, Letter, Legal, Custom 
ความจุของถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

- การรับประกัน 2 ป ี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(13)  หน้า 307 

   4.  ค่าเครื่องสแกนเนอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ( ICT)  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะ
ดังนี้  

- เป็นสแกนเนอร์ชนิด Flatbed  ป้อนกระดาษอัตโนมัติ  
(Document Feeder) 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  600  x 600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 100 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0  หรือดีกว่า 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(7)  หน้า 305 

   5.  ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบท่ี 1     
     ส าหรับงานส านักงาน 

ตั้งไว้ 70,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 ส าหรับงานส านักงาน 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

 1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ใช้เทคโนโลยี  

Dual Core  หรือดีกว่า 
- หน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB 



 

 
- 94 - 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB  ความเร็ว 7200 รอบ/นาที 

- ความเร็วบัสของแผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 800 MHz 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB  

จ านวน 1 หน่วย 
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 1 x serial,  4 x USB, 1 x LAN (10/100) 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว รองรับความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Pixel  Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm 
มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- มีล าโพงขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 300 W  
- Keyboard  และ Optical Mouse 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยพร้อมใช้งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
- การรับประกัน 2 ป ี

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก 750 VA/450 W  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที       

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3(1)  หน้า 316 

   6.  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า  แบบท่ี 1 ตั้งไว้ 17,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย   โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะดังนี้ 
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- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200  x 1200 dpi 
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที 
- ขนาดของหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 16 MB 
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับชนิดของกระดาษ A4, Letter, Legal, Custom 

ความจุของถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ป ี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3(2)  หน้า 316 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ รวม 130,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น าใช้ในการปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบรายจ่ายอื่น รวม 350,000 บาท 
  รายจ่ายอื่น รวม 350,000 บาท 
  ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 350,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ        
แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  9  หน้า  300 
 

............................................... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,391,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม 4,593,000 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 4,593,000 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว ้ 4,345,300 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว ้ 247,700 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ รวม 5,498,642 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 265,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าใช้สอย รวม 4,830,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 380,000 บาท 
   1. ค่าพิมพ์ปก เข้าปก และเย็บเล่มเอกสาร ตั้งไว ้ 80,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ปก เข้าปก และเย็บเล่มเอกสารต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 

แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดท าและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   2. ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว ้ 300,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็น

การประกอบดัดแปลงครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหน่ึง และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจัดท าเอกสาร  แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น
กิจการอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

รวม 4,430,000 บาท 

   1. ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม   
    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  การจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ    
โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ค่าเช่าสถานที่  ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พัก ค่าจัดท ารายงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆในการออกปฏิบัติการตรวจติดตาม
ประเมินผลแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่เพื่อให้
การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมายให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  12  หน้า 303 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   2. ค่าใช้จ่ายจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    เชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนการด าเนินงาน โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ เช่น การจัดเวทีประชาคมอ าเภอในเขตพื้นที่อ าเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันในการจัดท าแผนฯ 
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จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  คณะกรรมการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ค่าเช่าสถานที่  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร  ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11  หน้า 302 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว ้ 250,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   4. ค่าใช้จ่ายประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    จังหวัดเชียงใหม ่

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการประสานการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท า
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานและบูรณาการ  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  10  หน้า 300 – 301 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
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   5. โครงการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาอ าเภอราชนครินทร์   
    (อ าเภอวัดจันทร์) จังหวัดเชียงใหม่   

ตั้งไว ้ 2,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอ าเภอราชนครินทร์ (อ าเภอวัดจันทร์) 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยการศึกษาส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดท าผังเมือง  การจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาในด้านต่าง ๆอาทิ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน   
โดยการจัดเวทีประชาคม  การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทน  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์  
เอกสารรายงานสรุปผลการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระเบียบก าหนดโดยมอบหมายให้
หน่วยงานภายนอกหรือสถาบันการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนา :  พัฒนา
ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1  
หน้า 87 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   6. โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา    
    และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
    จังหวัดเชียงใหม่  (Clinic  Center) 

ตั้งไว ้ 600,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย          
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ( Clinic  Center) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2553 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม  
ประสานการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่    และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ    
จัดอบรม  การประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พัก   ค่าพาหนะส าหรับ
วิทยากร  คณะกรรมการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์     
เพื่อโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ในการจัดฝึกอบรม 
การจัดประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  13  หน้า 303 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการ ตั้งไว ้ 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ให้เกิดความรู้  มีทักษะเกี่ยวกับการจัดท าโครงการได้อย่างเหมาะสม                   
มีประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูลของโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ หรือขอสนับสนุน
งบประมาณด าเนินการโครงการจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  24  หน้า 287 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ  :  เพิ่มขีดความ
สมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ที่น ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา  เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสด ุ รวม 403,642 บาท 
  วัสดุส านักงาน ตั้งไว ้ 207,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี 
แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้ 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์  

รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 96,642 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์

ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่   ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด    
ไม่เกิน 20,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 งบลงทุน รวม 299,358 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 299,358 บาท 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 98,100 บาท 
   1. ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลแบบซิงเกิ้ลเลนส ์ ตั้งไว ้ 48,100 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลแบบซิงเกิ้ลเลนส์ จ านวน 1 กล้อง 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นกล้องแบบซิงเกิ้ลเลนส์ 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 
- รองรับระบบแฟลช 
- สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก 
- ถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องสู่คอมพิวเตอร์ได ้
- ถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วไม่น้อยกว่า 3 เฟรมต่อวินาที 
- ความไวแสงปรับได้ตั้งแต่ 100 – 1600 หรือดีกว่า 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  4 (2)  หน้า 316 
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   2. ค่าเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ ตั้งไว ้ 50,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ  จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 850,000 พิกเซล 
- ระดับการแสดงผลไม่น้อยกว่า XGA 
- ซูมภาพด้วยเลนส์ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า 
- มีระบบไฟแบบแขน 2 ข้าง หรือดีกว่า 
- เชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์ได ้
- กระเป๋าพร้อมอุปกรณ์เก็บเครื่อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  4(3)  หน้า 316 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม 181,258 บาท 
   ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้ 181,258 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับติดตั้งบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายในส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ตัวโปรแกรมสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000  
Professional + SP4, Windows 2000 Server + SP4, Windows XP +   
SP2,  Windows 2003 r + SP2  หรือดีกว่า  

- สามารถอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส (Virus Signature) และส่วนประกอบ
ของโปรแกรมป้องกันไวรัส (Scan Engine)ให้ทันสมัยผ่านระบบ 
อินเทอเน็ตได้ 

- มีระบบรองรับการท าทั้งแบบ Server และ Client 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  5  หน้า 317 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ รวม 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น าใช้ในการปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
…………………………. 
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งานบริหารงานคลัง รวม 25,188,400 บาท 
 งบบุคลากร รวม 11,716,900 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 11,716,900 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 11,061,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 655,400 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ รวม 13,228,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 8,280,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว ้ 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ้ 460,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว ้ 1,500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสิทธิ์ได้รับ    

ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

    



 

 
- 105 - 

  
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว ้ 600,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว ้ 5,500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว ้ 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ

ลูกจ้างประจ าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในอัตรา เดือนละ 50 บาท ต่อบุตร 1 คน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าใช้สอย     รวม 3,660,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 1,290,000 บาท 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว ้ 1,040,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง  เช่น ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสาร  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ 
ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. ค่ารับวารสารด้านวิชาการต่างๆ หนังสือพิมพ์ ตั้งไว ้ 200,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ฯลฯ 
เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   3. ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว ้ 50,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ การเช่าห้องประชุม และค่าธรรมเนียมต่างๆ              

ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน 

รวม 2,120,000 บาท 

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว ้ 700,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2. ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ตั้งไว ้ 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  การพาณิชย์ให้มี

ประสิทธิภาพ  การออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการช าระภาษีฯ  การจด
ทะเบียนพาณิชย์ และการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ การให้ใบประกาศนียบัตร หรือรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ให้
ความร่วมมือในการช าระภาษีฯ  การออกส ารวจตรวจสอบการช าระภาษี ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี            
แนวทางการพัฒนา  :  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตาม
แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  4  หน้า  291 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  :  การเสริมสร้างจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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  3. โครงการส่งเสริมความรู้ และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก ่
    ผู้ประกอบการโรงแรม 

ตั้งไว ้ 50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย แก่ผู้ประกอบการ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะส าหรับ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา :  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตาม
แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  5  หน้า 292 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  :  การเสริมสร้างจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านภาษีเงินได ้
    ท่ีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว ้ 40,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี  การพัสดุ และธุรการ หรือข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวน 50 คน โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก  ค่าพาหนะส าหรับ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี              
แนวทางการพัฒนา :  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 3  หน้า  291 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  :  การเสริมสร้างจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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  5. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีเกี่ยวกับภาษีบ ารุง อบจ.และ     
    การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม 

ตั้งไว ้ 600,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีเกี่ยวกับภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการโรงแรม  โดยการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
ที่ตั้งโรงแรม  และปั้มน้ ามันต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงแรม และปั้มน้ ามัน  ตลอดจนสามารถจัดท าข้อมูลสถิติ หรือหนังสือแจ้งผู้ประกอบการได ้ 
โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท าแผนที่ภาษีฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา :  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  7  หน้า 293 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  :  การเสริมสร้างจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพัสดุและ 
    ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 630,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพัสดุและทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยการจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชนที่เป็นนิติ
บุคคล เพื่อด าเนินการจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูป  พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลด้านพัสดุและทรัพย์สิน  การบันทึกข้อมูลและการประมวลผล พร้อมทั้งให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านพัสดุและทรัพย์สิน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   และตาม
แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  9 หน้า 294 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ  :  พัฒนา ICT                  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 250,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น และเครื่องมือต่างๆ ที่น ามาใช้

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เช่น เครื่องปรับอากาศ         
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ   
ตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นของส านักงานและบ้านพักข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าวัสด ุ รวม 1,288,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน ตั้งไว ้ 408,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี 
แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว ้ 160,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่นหลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ 

ส าหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียงวิทยุ ตลอดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
ประดับอาคารส านักงานในพิธีต่างๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว ้ 180,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ถังขยะ ตะกร้า ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ ส าหรับใช้ประจ าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้ 220,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์  

รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ตั้งไว ้ 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   รวมตลอดถึงรูปสีและขาวด าที่ได้จากการล้าง 

อัด ขยาย ที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพนิ่ง เทปบันทึกเสียงและวีดีโอ ฯลฯ  
เพื่อใช้ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 220,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์

ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด     
ไม่เกิน 20,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

    
 งบลงทุน รวม 243,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 243,500 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม 233,500 บาท 
   1. ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบท่ี 1   

    ส าหรับงานส านักงาน 
ตั้งไว้ 175,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 ส าหรับงานส านักงาน 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1  ส าหรับงานส านักงาน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ใช้เทคโนโลยี  
Dual Core  หรือดีกว่า 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า       
1 GB 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB  ความเร็ว 7200 รอบ/นาที 
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- ความเร็วบัสของแผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 800 MHz 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB  

จ านวน 1 หน่วย 
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 1 x serial,  4 x USB, 1 x LAN (10/100) 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว รองรับความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Pixel  Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm 
มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- มีล าโพงขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 300 W  
- Keyboard  และ Optical Mouse 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยพร้อมใช้งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
- การรับประกัน 2 ป ี

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก 750 VA/450 W  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที       

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6(6)  และปี 2554  รายการที่ 6(8)  หน้า 318 
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   2. ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบท่ี 1   
    ส าหรับงานส านักงาน 

ตั้งไว้ 38,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 ส าหรับงานส านักงาน 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 ส าหรับงานส านักงาน   
โดยมีคุณลักษณะดังนี ้

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ใช้เทคโนโลยี  
 Dual Core  หรือดีกว่า 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า   
1 GB 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB  ความเร็ว 7200 รอบ/นาที 

- ความเร็วบัสของแผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 800 MHz 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB  

จ านวน 1 หน่วย 
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 1 x serial,  4 x USB, 1 x LAN (10/100) 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว รองรับความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Pixel  Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm 
มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- มีล าโพงขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 300 W  
- Keyboard  และ Optical Mouse 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยพร้อมใช้งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
- การรับประกัน 2 ป ี

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก 1000 VA/700 W  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที       
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จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6 (6)  และปี 2554  รายการที่ 6 (8)  หน้า 318 

   3. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า ตั้งไว้ 8,500 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200  x 1200 dpi 
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที 
- ขนาดของหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 16 MB 
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับชนิดของกระดาษ A4, Letter, Legal, Custom 

ความจุของถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ป ี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6 (7)  หน้า 318 

   4. ค่าจอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LCD ตั้งไว้ 12,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ แบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว จ านวน 2 จอ ๆ ละ 

6,000 บาท  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,024 x 1,280 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 75 Hz 
- มี Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6 (11)  หน้า 319 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 

..................................................  
 



 

 

 

 

 
แผนงาน 

การรักษาความสงบภายใน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114/1



 

 
- 115 - 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น        15,790,750          บาท  แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 6,733,050 บาท 
 งบบุคลากร รวม 5,947,800 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 5,947,800 บาท 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว ้ 5,947,800 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ รวม 225,250 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 225,250 บาท 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย รวม 225,250 บาท 
   1. ค่าชุดฝึก           ตั้งไว้ 131,750   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกพร้อมเครื่องหมาย  จ านวน 85 ชุด ๆ ละ 1,550 บาท ส าหรับ

พนักงานดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย   การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  10  
หน้า 352 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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   2. ค่าชุดปฏิบัติงานสาธารณภัย                 ตั้งไว ้ 93,500   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติงานสาธารณภัยพร้อมติดแถบสะท้อนแสงและเครื่องหมาย  

จ านวน 85 ชุด ๆ ละ 1,100 บาท ส าหรับพนักงานดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย   การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)   ปี 2553 รายการที่  10  
หน้า 352 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     
 งบลงทุน รวม 560,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 560,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตู้เสื้อผ้า ตั้งไว ้ 120,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เส้ือผ้า แบบล็อกเกอร์  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  1.80  เมตร  กว้างไม่น้อยกว่า        

1.20  เมตร  จ านวน  15  ตู้ ๆ ละ  8,000  บาท  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานองค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  11(25)  หน้า 325 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 240,000 บาท 
   ค่าเครื่องรับส่งวิทย ุ ตั้งไว ้ 240,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FMชนิดติดรถยนต์ ขนาดก าลังส่ง      

ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท  จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5 (3)  
หน้า 346 
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  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 200,000 บาท 
   ค่าเตียงนอนสองชั้นพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว ้ 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนสองชั้นพร้อมอุปกรณ์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้าง

ไม่น้อยกว่า 3.00 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 
25,000 บาท  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานองค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี      
(พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  11 (26)  หน้า 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
………………………………. 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 9,057,700 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 4,952,500 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 3,300,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 3,300,000 บาท 

   1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว ้ 3,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของข้าราชการ     

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก ค่าพานะเดินทาง  ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและวิทยากร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้ด าเนินการ  หรือเข้าร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยงานราชการอื่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  2  

รายการที่ 3  หน้า 345, รายการที่ 4  หน้า 346 และรายการที่ 7  หน้า  351 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม 
    (มิสเตอร์เตือนภัย) 

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม (มิสเตอร์เตือนภัย) 
โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและวิทยากร       
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอื่นด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553– 2555) ปี 2553  รายการที่  8  หน้า  352 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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  ค่าวัสด ุ รวม 1,652,500 บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว ้ 2,500   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นไซเรนฉุกเฉิน ไฟแวบ  เป็นต้น  ส าหรับใช้ใน

การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(7)  หน้า 347 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้ 1,500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืนต่างๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะของงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(10)  หน้า 348 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างความเป็นเลิศ
ด้านการให้บริการสาธารณะ 

  วัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว ้ 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  เช่น  เข็มขัดช่วยชีวิต  เสื้อก๊ักสะท้อนแสง  ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า  เสื้อกันฝน     
ยางสะท้อนแสง  กระบองไฟกระพริบ  กรวยจราจรสะท้อนแสง หมวกกันน็อคสะท้อนแสง 
รองเท้าบู๊ทจราจร  แผงเหล็กก้ันจราจร ที่ปิดจมูกป้องกันสารพิษ สายส่งน้ าแรงดันสูง  ข้อต่อ
ขนาดต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(26) หน้า 350 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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 งบลงทุน รวม 4,105,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,105,200 บาท 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 2,390,000 บาท 
   1. ค่ารถพยาบาล  (ดีเซล) ตั้งไว ้ 850,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จ านวน 1 คัน  เนื่องจากไม่ได้

ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  แบบแถวเรียงหรือรูปตัววี  
- จ านวนไม่น้อยกว่า  4  สูบ 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี. 
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ  
- มีระบบเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ให้ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 5(5)  หน้า 347 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   2. ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว ้ 1,540,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ชนิด 4 ล้อ จ านวน 2 คัน ๆ ละ 

770,000 บาท  จัดหาตามตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี. 
- น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.)  ไม่ต่ ากว่า 4,000 กิโลกรัม 
- พร้อมกระบะ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่ 5(30) หน้า 351 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ :  การสร้างความเป็น
เลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
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  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ รวม 1,360,000 บาท 
   1. ค่าเครื่องอัดอากาศ    ตั้งไว้ 587,500   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  จ านวน 1  เครื่อง  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เป็นเครื่องอัดอากาศก าลังดันสูงชนิด 3 STAGE ไม่น้อยกว่า 3 สูบ 
- ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
- อัตราการอัดอากาศไม่น้อยกว่า 90 ลิตรต่อนาที 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่ 5(21)       
หน้า  349 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   2. ค่าเครื่องช่วยหายใจ    ตั้งไว ้ 592,500   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ  SCBA  จ านวน 5 ชุด  ๆ ละ 

118,500 บาท  (รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(19)      
หน้า 349 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   3. ค่าถังอัดอากาศ   ตั้งไว ้ 180,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังอัดอากาศ  SCBA  ความจุน้ าไม่น้อยกว่า  4.5  ลิตร  ทนแรงดันได้

ไม่น้อยกว่า 280 บาร์  จ านวน 5 ถัง  ๆ ละ 36,000 บาท  (รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(20)     
หน้า 349 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รวม 355,200 บาท 
   1. ค่าสายสูบน้ า     ตั้งไว้  43,200   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายสูบน้ ารถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 

จ านวน 4   เส้น ๆ ละ  10,800  บาท  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(15)     
หน้า 348 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   2. ค่าสายดับเพลิง   ตั้งไว ้ 180,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร จ านวน 

20 เส้น ๆ ละ  9,000 บาท  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(18)    
หน้า 349 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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   3. ค่าสายดับเพลิง ตั้งไว ้ 132,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว  ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร  จ านวน  

20 เส้น ๆ ละ  6,600 บาท  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553 รายการที่  5(17)     
หน้า 349 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง :  การพัฒนาระบบป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

.................................................................  



  

 

 

            
           

แผนงานการศึกษา 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  103,583,590  บาท   แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 16,132,400 บาท 
 งบบุคลากร รวม 12,686,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,686,000 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน          ตั้งไว ้ 4,526,300 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต าแหน่งต่าง ๆ  ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 509,700 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และตามหนังสือส่ังการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 25,600 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับ
อัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,420,400 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  เงินเบี้ยกันดาร ตั้งไว ้ 204,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษส าหรับ

ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กในอัตราเดือนละ 
1,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการส าหรับการ
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ รวม 2,610,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ้ 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าใช้สอย รวม 2,150,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 130,000 บาท 
   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว ้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงาน

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ทุกรูปแบบ
ของสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสื่อสาร เผยแพร่
ผลงานความก้าวหน้าทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงโรงเรียน    
ในสังกัด เช่น การจัดท าข่าวผลงานการจัดกิจกรรมของกองการศึกษาฯ  เอกสารส่ิงพิมพ์  
ป้ายประชาสัมพันธ์หรือประกาศ  แผ่นพับ การจัดท าหนังสือ  แผ่นซีดี  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   ค่าวารสารด้านวิชาการ ตั้งไว ้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและเอกสารด้านวิชาการต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ์  รวมทั้งที่เก็บใน

รูปแบบแผ่นบันทึกที่เกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดจนหนังสือ
เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เกี่ยวกับการศึกษา  การบริหารบุคลากรทาง
การศึกษาและวิชาชีพครู  การคลัง  การบัญชีและงบประมาณ  การพัสดุ ฯลฯ  เพื่อใช้เป็น
คู่มือปฏิบัติงานและบริการส่ือสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับสถานศึกษาในสังกัด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว ้ 90,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  จ้างเหมาตกแต่งงาน

ทั่วไปที่เป็นงานเฉพาะกิจ ต้องใช้ความช านาญและฝีมือเป็นพิเศษ  จ้างเหมาท าป้ายนิเทศ 
จ้างเหมาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงส าหรับใช้ในกิจกรรมทางการศึกษา และ
กิจกรรมพิธีต่าง ๆ เช่น การประชุมชี้แจง  ประสานนโยบายทางการศึกษา  งานประเพณี 
วัฒนธรรมต่าง ๆ ฯลฯ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

รวม 2,000,000 บาท 

   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ตั้งไว ้ 300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   2. ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว ้ 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

ทุกต าแหน่งทุกประเภทในการพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งการ  
เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัด โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน    
ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าตอบแทน   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                     จ านวน 164,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป         จ านวน   36,000  บาท  

   3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    เชิงรุก 

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเชิงรุก 
ส าหรับโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพอย่างมีระบบและมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษาที่ต่อเนื่องภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง   โดยจ่ายเป็น     
ค่าประชุมจัดท าแผนพัฒนาและการนิเทศติดตามประเมินผล ค่าเอกสาร ค่าพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและระบบประกันคุณภาพ ค่าจัดท ารายงานประจ าปี  ค่าจัดแสดงผลงาน 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  9   หน้า  221 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม  
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับข้าราชการ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร  
    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 700,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศส าหรับครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นไป 
ตามระบบและเงื่อนไขการพัฒนาของคุรุสภา และตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน  เช่น   ค่าเช่าที่พัก   ค่าพาหนะ   ค่าอาหาร   
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  12   หน้า  223 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่  ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม  
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
    การจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ 

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
อย่างครูมืออาชีพส าหรับครูโรงเรียนในสังกัดให้มีขีดความสามารถ (Competency)        
ในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเป็นไปตามระบบและเงื่อนไขการพัฒนาครูของ       
คุรุสภา และตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็นค่าจัดอบรมสัมมนา ผู้บริหาร ครู ครูผู้ช่วย และ
ครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ 
ค่าจัดสถานที่  ค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุและอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดอบรมสัมมนาตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  13   หน้า  223 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ ์
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ   ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่น ามาใช้ประจ ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงช ารุดเสียหาย 
จ าเป็นต้องท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท   เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องอัดส าเนา   เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้   พัดลม   เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าวัสด ุ รวม 360,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน ตั้งไว ้ 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ  ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  หมึกโรเนียว  แฟ้ม   
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  หรือการจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้ 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะ

รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องมือต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษาฯ  ตลอดทั้งการบริหารส่วนกลางที่ไม่ได้ประจ าในส่วนอื่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 80,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ใช้ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ ากอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  คีย์บอร์ด 
กระดาษต่อเนื่อง  เมนบอร์ด  เมาส์  ซอฟแวร์  แผ่นกรองแสง  ฯลฯ   ตลอดจนการจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน รวม 836,400 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 704,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 187,200 บาท 
   ค่าเครื่องปรับอากาศ  ตั้งไว ้ 187,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  รวมค่าติดตั้ง  จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

46,800 บาท  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส าหรับติดตั้งภายในอาคารส านักงาน กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU  
- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิต     

ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายส าหรับเครื่องปรับอากาศ  
ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

- มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ 
ถอดล้างท าความสะอาดได ้

- มีเครื่องหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   รายการที่  26 (1)    หน้า  335 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ รวม 70,000 บาท 
   ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง   ตั้งไว ้ 70,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง  จ านวน 1 ชุด   เพื่อใช้ในกิจกรรมของ

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องขยายเสียง ขนาด 350 วัตต์ มีช่องเสียบไมค์อย่างน้อย 4 ช่อง  
- มี EQ ปรับเสียงเบส กลาง แหลมได้ มีเลเวลแบบ LED 
- มิกเซอร์ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 
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- ล าโพงชนิดตู้ขนาด 15 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จ านวน 2 ตู ้
- ไมโครโฟน จ านวน 1 ตัว พร้อมขาตั้ง 
- สายส าหรับประกอบ  2  เส้น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  17 (8)   หน้า  255   

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 113,000 บาท 
   1. ค่าเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ (Visulizer)   ตั้งไว ้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ (Visulizer)  จ านวน 2 เครื่อง  

เครื่องละ 50,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  ส าหรับใช้ในการประชุม  อบรม  และสัมมนาของ           
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และส าหรับใช้ในการประชุม อบรม สัมมนา และ
กิจกรรมของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ  ฟิล์มสไลด์  แผ่นใส    
หนังสือ และอื่น ๆ หรือดีกว่า 

- มีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ แบบ ½.5 Color CMOS ไม่น้อยกว่า      
5 ล้านพิกเซล  

- อัตราการแสดงภาพไม่น้อยกว่า  30 ภาพต่อวินาที หรือดีกว่า 
- สามารถเลือกส่งสัญญาณภาพออกได้ทั้ง DVI-I  VGR,S - Video และ   

Composite Video หรือดีกว่า 
- ใช้ไฟ 200-240 Volt  50 Hz 
- รับประกันตัวเครื่อง หลอดไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ป ี
- ต้องมีศูนย์บริการของผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายและ  

การส ารองอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทน าเข้าหรือ 
ผู้แทนจ าหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   รายการที่  26 (8)   หน้า  336,  รายการที่  2 (6)  หน้า  240 
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   2. ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                         ตั้งไว ้ 13,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 

จ านวน 1 เครื่อง จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นกล้องคอมแพค  (Compact Digital Camera) 
- ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เป็นเซ็นเซอร์ภาพ  

(Image sensor) 
- มีระบบแฟลซ (Flash) ในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม 

หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  17 (12)   หน้า  256 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 100,300 บาท 
   1. ค่าตู้เย็น  ตั้งไว ้ 13,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จ านวน 1  ตู้  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  

เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้   

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8.3 คิวบิกฟุต   
- ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
- มีประตูเปิด 2 บาน  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  17 (6)   หน้า  255 
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   2. ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน   ตั้งไว ้ 10,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน  จ านวน  1  เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการ

ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 5 แรงม้า  
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว  
- รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  
- ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  2 (13)   หน้า  241   

   3. ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   ตั้งไว ้ 9,500   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในกิจการของ

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  
- เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 แรงม้า  
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 30 ซีซี.  
- พร้อมใบมีด  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  2 (14)   หน้า  241   

   4. ค่าเครื่องท าน้ าเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ าด่ืม    ตั้งไว ้ 67,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ าดื่ม   จ านวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  

33,900 บาท  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 
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- เป็นเครื่องท าน้ าเย็นขนาด  6 หัวก๊อก  ชนิดสแตนเลส  
- มีอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าป้องกันไฟรั่ว  
- ถังบรรจุน้ าท าด้วยโลหะป้องกันสนิม พร้อมเครื่องกรองน้ า  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  2 (16)   หน้า  242   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม 234,000 บาท 
   1. ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบท่ี 1  

    ส าหรับงานส านักงาน  
ตั้งไว ้ 210,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบที่ 1  ส าหรับงานส านักงาน  
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  7  ชุด ๆ ละ  30,000 บาท   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  
โดยมีรายละเอียดลักษณะดังนี้ 

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  ใช้เทคโนโลยี    
Dual Core หรือดีกว่า 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า            
1 GB 

- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) แบบ SATA  หรือดีกว่า                  
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB ความเร็วรอบ 7200 รอบ/นาที 

- ความเร็วบัสของแผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 800 MHz 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB     

จ านวน 1 หน่วย 
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 1 x serial, 4 x USB, 1 x LAN(10/100) 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว รองรับความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Pixel  Dot Pitch  ไม่มากกว่า 0.264 mm    
มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1 

- มีล าโพงขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 300 W 
- Keyboard และ Optical Mouse 
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- ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยพร้อมใช้งานโดยมี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

- การรับประกัน  2 ปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  17 (1)  หน้า 254   

   2. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า   ตั้งไว ้ 24,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า  จ านวน  2  เครื่อง ๆ 12,000  บาท  

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย   เพื่อใช้ในกิจการ
ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะดังนี้ 

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi 
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้า/นาท ี
- ขนาดของหน่วยความจ า Memory ไม่น้อยกว่า 32 MB 
- Interface แบบ Parallel/ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4, letter, legal และ Custom    
- โดยใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปี 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  17 (4)  หน้า 254,  รายการที่ 3 (4)  หน้า 243 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 131,900 บาท 
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รวม 131,900 บาท 
   โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งไว ้ 131,900 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ขนาด 20 x 40 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   รายการที่  26 (7)   หน้า  336 

 

……………………………… 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 34,734,250 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 2,254,200 บาท 
  ค่าวัสด ุ รวม 2,254,200 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 2,254,200 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตั้งไว้ 1,167,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก   จ านวน  

260 วัน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือส่ังการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้             จ านวน  752,440  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  414,960  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา : 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   
รายการที่  4  หน้า 218   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้าน สังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

   ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย   ตั้งไว้ 1,086,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  จ านวน  

260 วัน  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือส่ังการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้              จ านวน  566,280  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   จ านวน  520,520  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา : 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   
รายการที่  4  หน้า 218   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้าน สังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

 
 งบลงทุน รวม 22,770,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 988,600 บาท 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 40,000 บาท 
   ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า  2,200  

ANSL LUMENS  จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจการของโรงเรียน
ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี ้
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- เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์      
เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 

- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทาง 
การพัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   
ปี 2553   รายการที่  19 (10)   หน้า  258   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม 948,600 บาท 
   ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 948,600 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 45 ชุด ๆ ละ  

21,080 บาท  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได ้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า  
 2.0 GHz    แบบ Duo Core หรือดีกว่า 

- ขนาดของ  Front  Side Bus  ไม่น้อยกว่า 800 
- หน่วยความจ าหลัก แบบ DDR 2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  

1 GB  รองรับการเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- หน่วยความจ าส ารอง ชนิด  SATA 2 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า   

60 GB  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7200 RPM 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
- มี 16– in-1 Reader 
- มีหน่วยแสดงผลภาพและเสียงบนแผงวงจรหลัก 
- มีจอแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว แบบ Wide Screen  ขนาด

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280 x 1024 Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.26 mm   
- มี Keyboard และ Optical Mouse 
- มีระบบจ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า 350 W 
- ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 350 W  จ านวน 1 ชุด 
- มีการรับประกันไม่น้อยว่า  3  ป ี
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555) ปี 2553   
รายการที่  13 (4)   หน้า  251   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 21,781,600 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ        รวม 20,177,000 บาท 
   1. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน   

    (รหัส สน.ศท.4/12)   
ตั้งไว้ 10,260,000 บาท 

    เพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  (รหัส สน.ศท.4/12)  โรงเรียน
บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  จ านวน 5,130,000  บาท   และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย   จ านวน  
5,130,000  บาท (ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  (รหัส สน.ศท. 4/12)   
รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ราคาหลังละ  
10,260,000 บาท  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ่ายสมทบ 50%  ตามโครงการ
เงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553    รายการที่  22 (1)   หน้า  232,   รายการที่  23 (1)   หน้า  234 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2. ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย   
    (รหัส สน.ศท.    ชั้นลอย)   

ตั้งไว้ 6,620,000 บาท 

    เพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียน
บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  จ านวน 3,310,000  บาท   และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  จ านวน    
3,310,000  บาท  (ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ราคาหลังละ  6,620,000  
บาท  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ่ายสมทบ 50 %  ตามโครงการเงินกู้ตาม
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553    รายการที่  22 (4)   หน้า  232,   รายการที่  23 (4)   หน้า  234 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   3. ค่าก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)  ตั้งไว้ 3,163,000 บาท 
    เพื่อจ่ายสมทบค่าก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก  (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)  โรงเรียนต้นแก้วผดุง

พิทยาลัย  จ านวน 1 หลัง  (ค่าก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก  (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)    
รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อาคารหลังละ  
6,326,000  บาท  อบจ.ชม. สมทบ 50 %  ตามโครงการเงินกู้ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553     รายการที่  23 (2)   หน้า  234 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ   ตั้งไว้ 134,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส าหรับผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียนต้นแก้ว  

ผดุงพิทยาลัย  จ านวน 1 หลัง  ขนาด 6.00 x 15.50 เมตร  สามารถจอดรถยนต์ได้    6  คัน  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  23 (5)   หน้า  235 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,604,600 บาท 
   1. ค่าปรับปรุงห้องสมุด  ตั้งไว้ 898,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  ขนาด  11.00 x 20.00  เมตร  

ให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบตามโครงการห้องสมุดสมบูรณ์แบบ (Smart  Library)  ของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553     รายการที่  2   หน้า  216 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2. ค่าปรับปรุงห้องสมุด  ตั้งไว้ 706,600 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  ขนาด  9.90 x 20.00  เมตร  

ให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบตามโครงการห้องสมุดสมบูรณ์แบบ (Smart  Library)  ของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553     รายการที่  2   หน้า  216 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 งบรายจ่ายอื่น รวม 9,709,850 บาท 
  รายจ่ายอื่น รวม 9,709,850 บาท 
   1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

    โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
รวม 4,633,800 บาท 

   1.1 ค่าบริหารจัดการ ตั้งไว้ 1,091,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ให้สามารถด าเนิน

ภารกิจบริหารโรงเรียนได้อย่างสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เช่น งานส านักงาน 
งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล  ตลอดจนงานตามกลุ่มสาระ เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าหนังสือพิมพ์วารสารและต ารา  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์      
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานรัฐพิธี  งานวัน
ส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าวัสดุ
ส านักงาน  ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  และค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
ตลอดจนค่าจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  10   หน้า  246 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   1.2  ค่าวัสดุการศึกษา  ตั้งไว้ 635,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ไปในการฝึกการสอน  การสอบนักเรียน  ตลอดจน

กิจกรรมในการส่งเสริมและบริหารงานวิชาการและจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระ  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปะ       
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สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ตลอดจนค่าจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  10   หน้า  246 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   1.3  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 900,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตาม

บริบทการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนานักเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนด   ภายใต้การ
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมีระบบ  โดยจ่ายเป็นค่าสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ให้มีการพัฒนาได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการ  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  10   หน้า  246 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   1.4  ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,347,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอน

ขี้เหล็ก ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย     
ด้วยการได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน คนละ 15 บาท  จ านวน 200 วัน (โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918         
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                            จ านวน  990,800  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                จ านวน  356,200  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  4 (1)   หน้า 218 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้าน สังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

   1.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน  

แม่งอนขี้เหล็กให้มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง แนวทางการ
พัฒนาการศึกษา โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ค่าเอกสาร
หลักสูตร  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                             จ านวน  12,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                จ านวน  18,000  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  10   หน้า  246 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   1.6 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว้ 400,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่งอน

ขี้เหล็ก  ในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน  เป็นไปตามระบบการพัฒนาวิชาชีพครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา และ
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น  โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าอาหาร  ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบฯ(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                     จ านวน  319,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป         จ านวน    81,000  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  10   หน้า  246 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   1.7 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 230,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   

ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์  ตลอดจนค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษา  
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                    จ านวน  212,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป        จ านวน    18,000  บาท 
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   2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
    โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

รวม 5,076,050 บาท 

   2.1 ค่าบริหารจัดการ ตั้งไว้ 1,193,050 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้สามารถด าเนิน

ภารกิจบริหารโรงเรียนได้อย่างสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เช่น งานส านักงาน 
งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล  ตลอดจนงานตามกลุ่มสาระ เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าหนังสือพิมพ์วารสารและต ารา  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์      
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานรัฐพิธี  งานวัน
ส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าวัสดุ
ส านักงาน  ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  และค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ตลอดจนค่าจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด             
ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  15   หน้า  253 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.2 ค่าวัสดุการศึกษา  ตั้งไว้ 950,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ไปในการฝึกการสอน  การสอบนักเรียน  ตลอดจน

กิจกรรมในการส่งเสริมและบริหารงานวิชาการและจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เช่น  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตาม 
กลุ่มสาระ  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปะ  
สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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 ตลอดจนค่าจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  15   หน้า  253 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 1,010,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

ตามบริบทการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนานักเรียน
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนด   ภายใต้การ
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างมีระบบ  โดยจ่ายเป็น  ค่าสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ให้มีการพัฒนาได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจของผู้รับบริการ  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  15   หน้า  253 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   2.4 ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,254,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุง

พิทยาลัย ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย   
ด้วยการได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหารกลางวัน คนละ 15 บาท  จ านวน 200 วัน (โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918         
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   จ านวน  806,800  บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       จ านวน  447,200  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  4 (1)   หน้า 218 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้าน สังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

   2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแก้ว

ผดุงพิทยาลัยให้มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง แนวทางการ
พัฒนาการศึกษา โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ค่าเอกสาร
หลักสูตร  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร    (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่             
16  มิถุนายน 2552   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                 จ านวน  12,000  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                    จ านวน  18,000  บาท  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  15   หน้า  253 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   2.6 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว้ 400,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนต้นแก้วผดุง

พิทยาลัย ในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน  เป็นไปตามระบบการพัฒนาวิชาชีพครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา 
และสนองต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าอาหาร  ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบฯ  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                          จ านวน  316,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป              จ านวน    84,000  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553     
รายการที่  15   หน้า  253 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2.7 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 239,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  

ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์  ตลอดจนค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                     จ านวน  221,000  บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป         จ านวน    18,000  บาท 

……………………….. 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 14,548,540 บาท 
 งบลงทุน รวม 7,702,660 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,445,160 บาท 
   ครุภัณฑ์การศึกษา รวม 250,000 บาท 
   ค่าอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ ตั้งไว้ 250,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้  จ านวน  10 ชุด ๆ ละ 25,000  

บาท  ส าหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด       
โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  

- ชิ้นส่วนส าหรับใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์ขับเคลื่อน  
(Interactive Servo Motor) ตัวรับรู้ด้วยสัมผัส (Touch sensor) ตัวรับรู้ 
ด้วยแสง (Light sensor)  ตัวรับรู้ด้วยเสียง (Sound  sensor)  ตัวรับรู้ 
ด้วยอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic sensor) อุปกรณ์ตัวต่อส าหรับออกแบบ        
เทคโนโลยี 

- ชุดไมโครคอนโทรเลอร์รับส่งสัญญาณด้วยสาย USB และ Bluetooth 
- ชุดซอฟแวร์โรโบแลบ เขียนค าส่ังควบคุมการท างานของชุด  

ไมโครคอนโทรเลอร ์
- ชุดหลักสูตร/  บอร์ด/  ป้ายแสดงวงจร กลไกใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้   
- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ก าหนด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่  8   หน้า  245   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ รวม 150,000 บาท 
   ค่าเครื่องเสียงประกอบการแสดงภาคสนาม  ตั้งไว้ 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการแสดงภาคสนาม จ านวน 1 ชุด   ส าหรับใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะดังนี้  

- มิกเซอร์ขนาดใหญ่ จ านวน 1 เครื่อง โดยมีช่อง Input ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง             
มีไมค์ปรีแอมป์ ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง พร้อมเอฟเฟค 24 บิท  มัลติเอฟเฟค
โปรเซสเซอร์ เฟดเดอร์แบบสไลด์ มี Output  ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  จ านวน 1 ตัว 

- ครอสโอเวอร์ จ านวน 1 เครื่อง มีครอสแยกอย่างน้อย 4 ทาง 
- อีคิวไลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็นระบบสเตอริโอ ข้างละไม่น้อยกว่า  31 ช่อง 
- พาวเวอร์แอมป์พลิไฟเออร์ ขับเสียงต่ า จ านวน 1 เครื่อง อย่างน้อย ข้างละ    

650 วัตต ์
- พาวเวอร์แอมป์พลิไฟเออร์ ขับเสียงแหลมจ านวน 1 เครื่อง อย่างน้อยข้างละ     

500 วัตต ์
- ตู้ล าโพงเสียงกลางและเสียงแหลม จ านวน 4 ตู้ ดอกล าโพงขนาด 15 นิ้ว     

เสียงแหลมดอกชนิดกรวยจรวด อย่างน้อยก าลังวัตต์ 800 วัตต ์
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย จ านวน 2 ชุด และชนิดคอนเดนเซอร์ จ านวน 1 ตัว  
       พรอ้มขาต้ังเหล็กชบุโครเมยีม 
- เครื่องเล่น DVD  จ านวน  1  เครื่อง 
- หูฟัง  (headphones)  จ านวน 1 ตัว 
- ตู้แลคใส่เครื่องเสียง 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องเสียงภาคสนาม 

(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ก าหนด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)   
ปี 2553   รายการที่  9 (4)   หน้า  245   
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   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 40,000 บาท 
   ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 

ANSL  LUMENS  จ านวน 1  เครื่อง  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจการของ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์   โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะดังนี้ 

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก                   
      คอมพิวเตอร์และวีดีโอ 
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่  2 (5)  หน้า  239   

   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ์ รวม 119,800 บาท 
   1. ค่าเครื่องดนตรีวงดนตรีลูกทุ่ง ตั้งไว้ 99,800 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีส าหรับวงดนตรีลูกทุ่ง จ านวน 1 วง  เพื่อใช้ในกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะดังนี้ 

1. กลองชุดพร้อมอุปกรณ์                    จ านวน  1  ชุด   
2. กีตาร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์               จ านวน  1  ตัว    
3. กีตาร์เบสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์         จ านวน  1  ตัว     
4. คีย์บอร์ดพร้อมอุปกรณ์                   จ านวน 1  ชุด   
5.  เครื่องขยายเสียงส าหรับกีตาร์ไฟฟ้า (ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า)    จ านวน  1  ตู้   
6.  เครื่องขยายเสียงส าหรับกีตาร์เบสไฟฟ้า (ตู้แอมป์กีตาร์เบส)  จ านวน 1 ตู้   
7.  เครื่องขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ด (ตู้แอมป์คีย์บอร์ด)  จ านวน 1 ตู ้
8.  เอฟเฟ็คส าหรับกีตาร์  จ านวน  1  เครื่อง 

(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ก าหนด) 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่  9 (1)   หน้า  245   

   2. ค่าเครื่องดนตรีวงดนตรีไทย ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีส าหรับวงดนตรีไทย  จ านวน 1 วง  เพื่อใช้ในกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะดังนี้ 

- ขิมปีกผีเสื้อ              จ านวน   1  ตัว 
- จะเข้                        จ านวน   1  ตัว 
- ซอด้วง                    จ านวน   2  คัน          
- ซออู้                        จ านวน   2  คัน 
- โทนร ามะนา           จ านวน   1  คู่          

(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ก าหนด) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่  9 (2)   หน้า  245   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม    885,360 บาท 
       ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้      885,360   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 42 ชุด ๆ ละ  

21,080 บาท  เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียดและลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วในการประมวลผลไม่น้อยกว่า  2.0 GHz  
แบบ  Duo Core หรือดีกว่า 

- ขนาดของ  Front  Side Bus  ไม่น้อยกว่า 800 
- หน่วยความจ าหลัก แบบ DDR 2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB                  

รองรับการเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- หน่วยความจ าส ารอง ชนิด  SATA 2 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า                 
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160 GB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  7,200 RPM 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
- มี 16-in-1 Reader 
- มีหน่วยแสดงผลภาพและเสียงบนแผงวงจรหลัก 
- มีจอแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว แบบ Wide Screen  ขนาดความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า  1280 x 1024  Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.26 mm  มี 
Keyboard และ Optical Mouse 

- มีระบบจ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า 350 W 
- ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 350 W  จ านวน 1 ชุด 
- มีการรับประกันไม่น้อยว่า  3 ป ี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่  3 (1)   หน้า  242   

     
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,257,500 บาท 
   ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ์ รวม 567,700 บาท 
   ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้า  ตั้งไว้ 567,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม    

โดยด าเนินการ 
- เปลี่ยนหม้อแปลงจากขนาด 50 KVA  2 เฟส  22 KV  เป็นหม้อแปลง  

ขนาด     160 KVA  3 เฟส  22 KV  พร้อมติดตั้งสายประธานต้านแรงต่ า
จากหม้อแปลงถึงฟิวส์  สวิตซ์ แรงต่ า  ขนาด 95  ตารางเมตร  3 เฟส และ
ติดตั้งระบบสายต่อลงดินของอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า 

- ปรับปรุงระบบแรงต่ า         
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  
ปี 2553   รายการที่  21 (22)   หน้า  231     
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   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รวม 189,300 บาท 
   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมโรงอาหาร  ตั้งไว้ 189,300 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  โดยท า

การปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมพื้นที่รับประทานอาหารต่อจากโครงสร้างอาคารเดิม 
เป็นพื้นที่ขนาด  3.00 x 36.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  21 (18)   หน้า  231                               

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      รวม 134,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ตั้งไว้ 134,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ส าหรับครูและผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียน     

แม่อายวิทยาคม จ านวน 1 หลัง   ขนาด 6 x 15.5 เมตร  สามารถจอดรถยนต์ได้  6 คัน  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  21 (4)   หน้า  229            

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,772,800 บาท 
   1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,708,900 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ขนาด   

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 680.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,720  ตารางเมตร  
และถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ยาว 70.00 
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  
ปี 2553   รายการที่  21 (3)   หน้า  229   
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   2. ค่าก่อสร้างรั้ว  ตั้งไว้ 998,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ความยาว  832.90  

เมตร  สูง  2.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)
ปี 2553   รายการที่  21 (1)   หน้า  229           

   3. ค่าก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก  ตั้งไว้ 65,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูรั้วเหล็กโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ านวน  2  จุด ประกอบด้วย  

           จุดท่ี 1    ขนาดกว้าง  7.14  เมตร  สูง  2.25  เมตร   
           จุดท่ี 2    ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  สูง  2.25  เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  21 (2)   หน้า  229        

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,593,700 บาท 
   1. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  ตั้งไว้ 1,440,700 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม บริเวณจุดที่ 1  ถนน

ทางเข้า  จุดที่ 2  อนุสาวรีย์เจ้าแม่มัลลิกา,  จุดที่ 3  โรงยิม,  จุดที่ 4  ห้องน้ า  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  21 (17)   หน้า  231    

   2. ค่าปรับปรุงห้องสมุด ตั้งไว้ 1,153,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ขนาด 9.85 x 42.50  เมตร       

ให้เป็นห้องสมุดสมบูรณ์แบบตามโครงการห้องสมุดสมบูรณ์แบบ  (Smart  Library)  ของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  
ปี 2553   รายการที่  2   หน้า  216            
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 งบรายจ่ายอื่น รวม 6,845,880 บาท 
  รายจ่ายอื่น รวม 6,845,880 บาท 
   สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
รวม 6,845,880 บาท 

   1. ค่าบริหารจัดการ                                                                    ตั้งไว้ 1,716,880 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ให้สามารถด าเนิน

ภารกิจบริหารโรงเรียนได้อย่างสะดวก  คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เช่น งานส านักงาน 
งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล  ตลอดจนงานตามกลุ่มสาระ เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าหนังสือพิมพ์วารสารและต ารา  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์      
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานรัฐพิธี  งานวัน
ส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าวัสดุ
ส านักงาน  ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  และค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่ 1   หน้า  238      
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   2. ค่าวัสดุการศึกษา  ตั้งไว้ 1,380,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ไปในการฝึกการสอน  การสอบนักเรียน  ตลอดจน

กิจกรรมในการส่งเสริมและบริหารจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ภาษาไทย  
ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศิลปะ  สุขศึกษาและพลศึกษา  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนค่าจัดหาส่ิงของที่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่             
16 มิถุนายน 2552  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่ 1   หน้า  238      
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตามบริบท

การพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนานักเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาและบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนด  ภายใต้การมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนอย่างมีระบบ  โดยจ่ายเป็นค่าสนับสนุนและส่งเสริมการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้มีการ
พัฒนาได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่ 1   หน้า  238      
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 2,178,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยด้วยการได้รับ
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน คนละ 15 บาท  จ านวน 200 วัน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา : 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   
รายการที่  4  หน้า 218   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้าน สังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

   5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแม่อาย

วิทยาคมให้มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง แนวทางการพัฒนา
การศึกษา โดยจ่ายเป็น ค่าจัดประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ค่าเอกสารหลักสูตร  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ
ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                           จ านวน  12,000  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป               จ านวน   18,000  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่ 1   หน้า  238      
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   6. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่อาย

วิทยาคม ในการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน  เป็นไปตามระบบการพัฒนาวิชาชีพครูตามเงื่อนไขของคุรุสภา 
รวมถึงโครงการหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น  โดยจ่ายเป็น     
ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหาร  ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม สัมมนา ตามระเบียบฯ (โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่             
16 มิถุนายน 2552  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                            จ านวน  359,000  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                จ านวน  141,000  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา  :  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 - 2555)  ปี 2553   
รายการที่ 1   หน้า  238      
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   7. ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 641,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคส าหรับโรงเรียนแม่อายวิทยาคม โดยจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้า        

ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์  ตลอดจนค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                          จ านวน  623,000  บาท      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป              จ านวน    18,000  บาท 
 

……………………………………… 
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 38,168,400 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 36,178,400 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 36,178,400 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 36,178,400 บาท 

   1.โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เป็นศูนย ์
   การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน  

ตั้งไว้ 100,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่ง 
พัฒนา และด าเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของ
ชุมชน เช่น การจัดท าเอกสาร แผ่นพับ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา   ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าตอบแทนปราชญ์ชุมชน   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   แนวทางการ
พัฒนา  :  การจัดการองค์ความรู้   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553  รายการที่  1    
หน้า  206 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในระบบ  
    นอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดเชียงใหม่                        

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัยของสถานศึกษาทุกสังกัด และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในภาพรวมระดับที่เกินศักยภาพของหน่วยงานทางการศึกษา  เช่น 
การส่งเสริมด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีอย่าง
ทั่วถึง และได้มาตรฐานทัดเทียมกัน รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553     
รายการที่  2   หน้า  215 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม    
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   3. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ส าหรับโรงเรียนในสังกัด โดยเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จัดหรือการส่งเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคและ
ระดับประเทศ อันเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพการจัดการศึกษา โดยจ่ายเป็น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์แสดงและแข่งขัน  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทน  ค่าเงินรางวัล  ค่าอาหารน้ าดื่ม  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  11   หน้า  222 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม   
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4. โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นักเรียน    
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

ตั้งไว้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
และความรอบรู้เท่าทันโลก มีระเบียบวินัย ภาวะผู้น า จิตสาธารณะและมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองและครอบครัวโดยจ่ายเป็น ค่าเกี่ยวกับการจัดค่ายฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
และการพัฒนานักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น คณะกรรมการนักเรียนหรือสภานักเรียน  เป็นต้น  
เพื่อให้เป็นนักเรียนคนดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมมือพัฒนา
โรงเรียน  โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  7   หน้า  219 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม   
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   5. โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างโรงเรียนดีมี
มาตรฐานอยู่ใกล้บ้านให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีภายในชุมชนและ
ท้องถิ่นตนเองและเป็นการลดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยจ่ายเป็น  ค่าพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกด้านให้พร้อมสู่การเข้าประกวดแข่งขัน
โรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพของท้องถิ่น
และโรงเรียนต้นแบบการจัดหลักสูตรต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  10   หน้า  221   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 

   6. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา 
    ของโรงเรียนในชุมชน   

ตั้งไว้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใน
ชุมชน  อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให้มี
คุณภาพเพื่อบุตรหลานของชุมชน โดยจัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพต่อการ
ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดประชุมชี้แจงจัดอบรม 
พัฒนาประสิทธิภาพและกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเสริมพลังความ
เข้มแข็งและความต่อเนื่องในความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในสังกัด 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  14   หน้า  224 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
การสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   7. โครงการ เรียนฟรี โรงเรียนดี ใกล้บ้าน    ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เรียนฟรี โรงเรียนดี ใกล้บ้าน ส าหรับโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฟรีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงนักเรียนทุกคน อันเป็นการลดปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียนและสร้างความพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างเป็นสุขของโรงเรียนในสังกัด โดยการ
สนับสนุนค่าปัจจัยจ าเป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียน เช่น ค่าหนังสือและสื่อการเรียน  
ค่าเครื่องแบบ หรือชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้โรงเรียนน าไปจัดสรรหรือ
จัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความจ าเป็นของนักเรียนตามแนวทางในหนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  18   หน้า  226 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม   
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 
    ในสถานศึกษา   

ตั้งไว้ 78,400 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดตามนโยบายด้านปัญหายาเสพติด ซ่ึงมีปัญหาในทุกพื้นที่ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาและการจัดค่ายพัฒนาครูและนักเรียนแกนน า   
เป็นต้น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด              
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553-2557 ) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา  :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด          
และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   รายการท่ี  5   หน้า  344 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านความมั่นคง  ประเด็นยุทธศาสตร์  :       
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   9. โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 
   จังหวัดเชียงใหม่  

ตั้งไว้ 30,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่    
(ร.ร.สังกัด สพท. ชม. เขตที่ 1-6) โดยจ่ายเป็น  ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่        
ขาดแคลนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 ชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่เกินคนละ 13 บาท ต่อวัน ในปีการศึกษา 2552  (ภาคเรียนที่ 2)   และ     
ปีการศึกษา 2553 (ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 200 วัน และอาหารกลางวันโรงเรียน            
พระปริยัติธรรมในสังกัดส านักพระพุทธศาสนา คนละไม่เกิน 13 บาทต่อวัน ในปี
การศึกษา 2552 (ภาคเรียนที่ 2) และปีการศึกษา 2553 (ภาคเรียนที่ 1)  จ านวน 200 วัน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  1   หน้า  216 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   
 

 งบลงทุน รวม 990,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 990,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 990,000 บาท 
   โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม ่
ตั้งไว้ 990,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลังข้อสอบมาตรฐาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ส าหรับการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ให้สูงขึ้น โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดจ้างท าระบบบริหารจัดการข้อสอบมาตรฐาน ซ่ึงประกอบด้วย 
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1. โปรแกรมระบบคลังข้อสอบและระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการ 
น าเข้าการจัดเก็บ ค้นหา พิมพ์และออกแบบข้อสอบมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 2,3,4   
พร้อมข้อสอบเลียนแบบ O-NET  และหรือ Entrance  ที่สามารถรองรับการฝึก 
 และการทดสอบจริงหรือดีกว่า  มีข้อสอบแต่ละช่วงชั้นไม่น้อยกว่า 4,000 ข้อ  
รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ข้อ  

2. โปรแกรมตรวจข้อสอบพร้อมเครื่อง  Scanner  ซ่ึงมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
(1) เป็นเครื่องสแกนเอกสารด้วยระบบป้อนเอกสารอัตโนมัติ  

            ระบบการสแกนสองหน้าพรอ้มกัน 
(2) รองรับการสแกนกระดาษขนาด A8-A4, F4 (Legal)  กระดาษแข็งบัตร 

             พลาสตกิแขง็ได้ 
(3) ถาดวางกระดาษรองรับกระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
(4) ความเร็วการสแกนเอกสารสี ขนาด A4 แนวตั้ง (Portrait) แบบหน้าเดียว  

            ไมน้่อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที และแบบสองหน้าพร้อมกันไม่น้อยกว่า  
             60 ภาพต่อนาที ที่ความละเอียด  300 dpi 
      (5)  สามารถเลือกความละเอียดของการสแกนได้ตั้งแต่  50-600 dpi 
      (6)  สามารถรองรับการสแกนเอกสารที่มีความยาว  3048  มม. ได้   
             (ประมาณ 3 เมตร) 
      (7)  รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB 2.0 
      (8)  สามารถตรวจสอบปริมาณความหนากระดาษ จากถาดวางกระดาษได้ 
      (9)  สามารถแบ่งหมวดหมู่เอกสารได้อัตโนมัติ โดยใช้  Bar cord   
            หรอื Patch code  
     (10)  รองรับการท างานร่วมกับ  Driver  Support  Twain  และ ISIS 
     (11)  มีโปรแกรม  Acrobat  Standard  Version 8 และ VRS Professional  
             ให้มาพรอ้มกับเครือ่งโดยต้องเป็นซอฟแวรท่ี์มลิีขสิทธ์ิถูกตอ้ง       

                  ตลอดจนคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการด าเนินโครงการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553-2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  
ปี 2553   รายการที่  3   หน้า  217 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การสร้าง
ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,000,000 บาท 
  อุดหนุนกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี 33  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553-2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา  :  
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)  ปี 2553   
รายการที่  17   หน้า  225 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่  ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม       
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 ....................................................   

 

 



 

 

 

      

      
แผนงานสาธารณสุข 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  10,000,000  บาท     แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข 

 

งานโรงพยาบาล รวม 10,000,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 10,000,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 10,000,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 10,000,000 บาท 

   โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตั้งไว ้ 10,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ    

เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก  โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ฯลฯ        
โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เช่น การประชุมสัมมนา  
การฝึกอบรม   การจัดนิทรรศการ ฯลฯ   ค่าจัดท าส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เช่น          
ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  โปสเตอร์  สติ๊กเกอร์  แผ่น CD  ฯลฯ  ค่าจัดซ้ือสารเคมี         
วัสดุและอุปกรณ์  เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ            
ค่าจัดกิจกรรมพ่นสารเคมีก าจัดเชื้อโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)     ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    แนวทาง   
การพัฒนา  :  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553  
รายการที่  9  หน้า  264 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่     ด้าน ความมั่นคง    ประเด็นยุทธศาสตร์  :     
การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

     
……………………………….. 

 



 

 

 

 

 

               แผนงาน 
            สังคมสงเคราะห์ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

     ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  5,602,200  บาท   แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,581,200 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 1,247,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 283,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 103,000 บาท 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป็นการ

ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหน่ึง  และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  จ้างเหมาก าจัดปลวก  จ้างเหมาเก็บขยะภายในสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์จากเทศบาลต าบลสันมหาพน  จ้างเหมาดูดส้วม ตลอดจน
การจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวัน ตั้งไว้ 3,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์กับ

ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ได้ติดตามข่าวสารภายนอก 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

รวม 150,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด   ลูกจ้างประจ า   และพนักงานจ้างของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก   ค่าพาหนะ    รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่น ามาใช้ปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  
ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนกลางที่ไม่ได้ประจ าในส่วนอื่นซ่ึงช ารุด
เสียหายจ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น  เครื่องปรับอากาศ   เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรทัศน์  พัดลม  
เครื่องรับส่งโทรสาร  เครื่องตัดหญ้า  ตู้เสื้อผ้าของผู้รับบริการ  เตียงนอน  ตู้แช่อาหาร ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

  ค่าวัสด ุ รวม 640,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ  ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น   กระดาษ   ปากกา   ดินสอ     หมึกโรเนียว   แฟ้ม  
สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว้ 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  เทปพัน

สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  ไฟฉุกเฉิน  และอุปกรณ์อื่น ๆ  เพื่อใช้ส าหรับ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้าที่เก่าและช ารุดให้สามารถใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัย
แก่ผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์   เช่น   เครื่องใช้ประจ าตัว   สบู่   แชมพู   ผงซักฟอก   ที่นอน   ปลอกหมอน       
ผ้าปูที่นอน  ผ้าห่ม  ฯลฯ  ส าหรับผู้รับบริการ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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   วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์   เช่น  ทราย  ปูน  
เหล็ก  ตะปู  สี แปรงทาสี  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 180,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์  

รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องมือต่าง ๆ  ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับผู้รับบริการในสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  เช่น  ยารักษาโรคต่าง ๆ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ส าหรับปลูกประดับตกแต่ง ปรับปรุงบริเวณ

อาคารสถานที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  เช่น  ปุ๋ย  ยาปราบศัตรูพืช    
พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบผ้า

พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ  
ส าหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  ตลอดจน
การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 324,000 บาท 
   1. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารที่ท าการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อาคาร

บ้านพักผู้สูงอายุประเภทสามัญ  และอาคารต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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   2. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจ าสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์    

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 12,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 งบลงทุน รวม 334,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 234,200 บาท 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 42,000 บาท 
   ค่าโทรทัศน์ แอล ซี ดี  ตั้งไว้ 42,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV)  ขนาด 40 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้

ในกิจการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้   

- ระดับความละเอียดจอภาพ  1366 x 768  พิกเซล 
- ขนาดจอภาพไม่ต่ ากว่า  40  นิ้ว 
- ค่าความสว่าง (Brightness)  ไม่ต่ ากว่า  450 cd/m2 
- ค่าคอนทราสต์ (Contrast)  ไม่ต่ ากว่า  1000 : 1 
- ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง  

(Response Time)  ขั้นต่ า  8 มิลลิวินาที (ms) 
- ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์  

VCD  DVD  และ Computer 
- ระบบเสียงแบบมีล าโพงในตัวเครื่อง 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)      ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553 - 2555)   ปี 2553    รายการที่ 1 (20)    หน้า 308 
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   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ รวม 75,000 บาท 
   ค่าเตียงเฟาว์เลอร์  ตั้งไว้ 75,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ข  จ านวน  5  เตียง ๆ ละ  15,000  บาท จัดหา

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ส าหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้   

- พนักหัวท้ายเตียงท าด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาด 1 ½ นิ้ว ครอบด้วย      
แผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม 

- พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
- มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด ส าหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น  

 และหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได ้
- มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 3 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ  

และมีล้อล็อค 1 คู ่
- ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร 

                         อุปกรณ์ประกอบด้วย 
- ม้าขึ้นเตียงโครงท าด้วยเหล็กพ่นสี  พื้นปูด้วยไม้อัดทับบนด้วยพื้นยาง   

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
- ราวก้ันเตียงท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)      ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553    รายการที่ 1 (24)    หน้า 309 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 97,200 บาท 
   1.ค่าเครื่องท าน้ าเย็น  ตั้งไว้ 60,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น  แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก  จ านวน  6  เครื่อง ๆ ละ  

10,000  บาท  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เพื่อให้บริการน้ าดื่มแก่ผู้รับบริการ      
บนอาคารเรือนนอน โดยติดตั้งบริเวณอาคารเรือนนอน จ านวน  5  อาคาร  และโรงอาหาร  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
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- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
- ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว 
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ า 
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัต ิ
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์  50 เฮิรตซ ์
- ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง  เช่น  เบรกเกอร์กันดูด 

และไม่รวมเครื่องกรองน้ า 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)      ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553    รายการที่ 1 (22)    หน้า 308 

   2.ค่าเครื่องท าน้ าอุ่น  ตั้งไว้ 37,200 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าอุ่น ระบบดิจิตอล รวมค่าติดตั้ง ขนาด 6000 วัตต์ จ านวน   

6  เครื่อง ๆ ละ  6,200  บาท  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์        
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  เพื่อติดตั้งภายในอาคารบริบาลส าหรับผู้รับบริการ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิตอล 
- เลือกปรับอุณหภูมิได้ 32 - 48 องศา หัวฝักบัวปรับได้ 3 แบบ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)      ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553    รายการที่ 1 (23)    หน้า 309 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซ่ึงมีสภาพช ารุดทรุดโทรมหรือจ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท เช่น  อาคาร
ส านักงาน  บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

.................................................... 
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งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 4,021,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 4,021,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 1,620,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ
รวม 1,620,000 บาท 

   1. โครงการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก   
    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยเอดส์   

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คณุภาพชีวิตเดก็  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ดอ้ยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์  การจัดกจิกรรมฝึกอบรม
อาชีพแกผู้่สูงอายุ  ผู้ดอ้ยโอกาส  การจัดกจิกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่ม / ชมรม / สมาคม  
ผู้สูงอายุ  ผู้ดอ้ยโอกาส การจัดกจิกรรมรณรงคใ์ห้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคณุคา่
ของผู้สูงอายุ  การจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท าประโยชน์ให้แกส่ังคม  การจัดท า
โครงการ/ กจิกรรม เพ่ือยกระคณุภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดอ้ยโอกาสท า
ประโยชน์ให้แกส่ังคม  การจัดกจิกรรมให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความรู้ ดา้นวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  หรือคณุภาพดา้นการผลิต  การบริหารจัดการ   การตลาดหรือให้  
ความช่วยเหลือในเร่ืองของเบ้ียยังชีพ  โดยจ่ายเป็น  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม หรือสัมมนา  เช่น  คา่ประชาสัมพันธ์  คา่จัดสถานท่ี  คา่จ้างเหมาเคร่ืองเสียง  
คา่อาหาร   คา่น้ าดืม่  คา่ตอบแทนวิทยากร  คา่เงินรางวัล  คา่วัสดอุุปกรณ์  ตลอดจน
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)      ดา้นการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต     แนวทาง  
การพัฒนา  :  การสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาส  ผู้สงูอายุ   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553    
รายการท่ี  1  หน้า 267 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่  ดา้นสงัคม  ประเดน็ยุทธศาสตร์ : สง่เสริมให้
ประชาชนไดรั้บสวัสดกิารสงัคมอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ 

   2. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ  
    ผู้สูงอายุในจังหวดัเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 1,000,000 บาท 

    เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดเชียงใหม่  เช่น  การฝึกอบรม  การจัดกจิกรรมต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็น  คา่จัดสถานท่ี 
คา่ประชาสัมพันธ์  คา่จ้างเหมาเคร่ืองเสียง   คา่อาหาร   คา่น้ าดืม่   คา่ตอบแทนวิทยากร  
คา่เงินรางวัล คา่วัสดอุุปกรณ์  ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการฯ  
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ. ชม.  (พ.ศ. 2553-2557)      ดา้นการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต     แนวทาง  
การพัฒนา  :  การสง่เสริมสขุภาวะของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553-2555)   ปี 2553    
รายการท่ี  4   หน้า  261 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม่  ดา้นสงัคม  ประเดน็ยุทธศาสตร์ : สง่เสริมให้
ประชาชนไดรั้บสวัสดกิารสงัคมอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ 

   3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ ตั้งไว ้ 120,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  

เช่น  วันลอยกระทง   วันส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่   วันสงกรานต์   วันเขา้พรรษา         
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  และการจัดกจิกรรมท าบุญอุทิศส่วนกศุลให้แกผู้่รับบริการ
ท่ีถึงแกก่รรมในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ โดยจ่ายเป็น  คา่วัสดอุุปกรณ์ต่าง ๆ  
เช่น  คา่จัดสถานท่ี  คา่โลงศพ  คา่ดอกไม้  ธูปเทียน  คา่ผ้าบังสุกลุ  คา่สังฆทาน  คา่ปัจจัย
ถวายพระ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 

  ค่าวสัดุ รวม 2,401,000 บาท 
   วสัดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว ้ 65,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซือ้วัสดเุคร่ืองแต่งกายต่าง  ๆ  ส าหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน์  เช่น  เสือ้  กางเกง  รองเท้า  ผ้าถุง  เขม็ขดั  หมวก  ถุงเท้า    
ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

   วสัดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว้ 2,336,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซือ้วัสดอุาหาร  ไดแ้ก ่ นม  ขนม  ผักสด  ขา้วสาร  อาหารแห้ง  อาหาร

กระป๋อง  น้ ามันพืช  เคร่ืองปรุงต่าง ๆ  ฯลฯ  เพ่ือน าไปประกอบอาหารส าหรับจัดเล้ียง
ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  
ตั้งจ่ายจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 

............................................ 
 



 

    

 
 

 

              แผนงาน 
            เคหะและชุมชน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    79,147,700   บาท  แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 27,467,700 บาท 
 งบบุคลากร รวม 16,184,200 บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 16,184,200 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 14,276,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 1,907,700 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าต าแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ 

ตามแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ รวม 9,405,200 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ค่าใช้สอย รวม 7,400,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 200,000 บาท 
  ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้  200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ

ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ้างเหมาท าความ
สะอาด จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้  ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

รวม 7,000,000 บาท 

   1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 3,500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   2.โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้     ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ โดยการ

จัดนิทรรศการ  กิจกรรม  รณรงค์  การฝึกอบรม  การจัดประชุมสัมมนา   หรือจัดท า
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่าง  ๆที่มีความจ าเป็นให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ  เช่น  แผ่นพับ  การโฆษณา   การจัดท าเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่    3  หน้า   203 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร:์
เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
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3. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   จากโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากโรงงาน
ท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  โดยจ่ายเป็น  ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่เกิด
จากการด าเนินโครงการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ เช่น คุณภาพน้ าเสีย คุณภาพ
อากาศ คุณภาพน้ า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือจ้าง      นิติบุคคลด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม            
แนวทางการพัฒนา  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  4   หน้า   204 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ 

   4. โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีจังหวัด 
    เชียงใหม ่

ตั้งไว้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่        
โดยจ่ายเป็น ค่าตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯ         
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ          
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือการจ้างนิติบุคคล
ด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี                 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  5  หน้า   204 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :       
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

   5. โครงการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยจ่ายเป็น   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสืบค้นข้อมูล ค่าจัดท ารายงาน  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าที่พัก  ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือการจ้างนิติบุคคลด าเนินการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             
แนวทางการพัฒนา  :  พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  และตามแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2553 – 
2555) ปี 2553  รายการที่  3   หน้า   205 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง  ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการ บ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา 
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าวัสด ุ รวม 1,805,200 บาท 
  วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 355,200 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง  ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี 
แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 5,000 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้

ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เช่น ยางรถยนต์  หัวเทียน  แบตเตอรี่ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะ

รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครื่องตัดหญ้า  และเครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้ 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ  เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้า

พิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ  
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบลงทุน รวม 1,878,300 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม 1,878,300 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 109,300 บาท 
   1.ค่าโต๊ะท างาน  ตั้งไว้ 7,300 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  5 ฟุต  พร้อมกระจก  จ านวน     

1  ตัว  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี       
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(8)  หน้า 322 

   2. ค่าเครื่องปรับอากาศ  ตั้งไว้ 102,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง รวมค่าติดตั้ง จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ 

34,000  บาท จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
1) ขนาดไม่ต่ ากว่า 16,000 บีทียู   
2) เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายส าหรับเครื่องปรับอากาศ  
ตามประกาศ  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 

5) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง    
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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6) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ   
ถอดล้างท าความสะอาดได ้

7) มีเครื่องหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(5 )  หน้า 322 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ รวม 8,000 บาท 
   ค่าเครื่องขยายเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน ตั้งไว้ 8,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ขยายเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน  มีก าลังขยายไม่น้อย

กว่า   5 วัตต์  จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคา     
ที่สืบได้ในท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(6 )  หน้า 322 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ รวม 12,000 บาท 
   ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ตั้งไว้ 12,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง  จัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
-    เป็นกล้องคอมแพ็ค (Compact  Digital  Camera)   
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล ความละเอียดที่ก าหนด 
- เป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image  sensor  ) 
- มีระบบ (Flash) ในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม  

หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(14 )  หน้า 323 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ รวม 1,549,000 บาท 
   1. ค่าเครื่องพอร์ตเตอร์ขนาด A0 ตั้งไว้ 950,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพอ ร์ตเตอร์ขนาด A0  จ านวน   1   เครื่อง  เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

- ขนาดวัสดุการพิมพ์  บรรจุวัสดุการพิมพ์ขนาดตั้งแต่ A3 – A0 
- มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2400 x 1200 dip 
- Hard  disk  ไม่น้อยกว่า 40 GB 
- ชุดหัวพิมพ์จ านวนไม่น้อยกว่า 6 สี  (ไม่น้อยกว่า 6 ชุดต่อชุดหัวพิมพ์) 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(13)  หน้า 323 

   2. ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย  แบบท่ี 1     
    ส าหรับงานส านักงาน 

ตั้งไว้ 140,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1 ส าหรับงานส านักงาน 
พร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบที่ 1  ส าหรับงานส านักงาน  โดยม ี
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- หน่วยประมวลผลหลักความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz ใช้เทคโนโลยี  
Dual Core  หรือดีกว่า 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) แบบ DDR หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า  
 1 GB 
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- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) แบบ SATA หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 GB  ความเร็ว 7200 รอบ/นาที 

- ความเร็วบัสของแผงวงจรหลักไม่น้อยกว่า 800 MHz 
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB  

จ านวน 1 หน่วย 
- มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 1 x serial,  4 x USB, 1 x LAN (10/100) 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า 
- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว รองรับความละเอียด 

                  ไมน้่อยกว่า 1280 x 1024 Pixel  Dot Pitch ไม่มากกว่า 0.264 mm 
                   มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- มีล าโพงขนาดก าลังไม่น้อยกว่า 300 W  
- Keyboard  และ Optical Mouse 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยพร้อมใช้งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
- การรับประกัน 2 ป ี

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA   โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก 750 VA/450 W  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที       

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(15)  หน้า 324 

   3. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า A4   ตั้งไว้ 24,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ขาวด า A4  จ านวน 2 เครื่อง  ๆ ละ 12,000 

บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   จัดหาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง มหาดไทย  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
ดังนี ้
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- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi 
- ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 
- ขนาดของหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 32 MB 
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ Parallel หรือ USB2.0 
- สามารถใช้ได้กับชนิดของกระดาษ A4, Letter, Legal, Custom  

ความจุของถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(18)  หน้า 324 

   4. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี  A3     ตั้งไว้ 400,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี  A3 จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  200,000  บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   เนื่องจากไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด   โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- สามารถพิมพ์กระดาษได้ตั้งแต่ A6 –A3 
- มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า  512 MB 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi/1 bit , 1200 x 1200 dip/1 bit 
- มีความเร็วในการพิมพ์แบบขาว – ด า ไม่น้อยกว่า 8 วินาทีต่อแผ่น  
- และพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 9 วินาทีต่อแผ่น 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(12)  หน้า 323 
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   5. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี A4     ตั้งไว้ 35,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี   A4   จ านวน 1 เครื่อง    เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

- ความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- ขนาดของหน่วยความจ า ไม่น้อยกว่า 64 MB 
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าแบบ Parallel และ USB2.0 
- เชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คแบบ Ethernet 10/100 Base TX 
- สามารถใช้ได้กับชนิดของกระดาษ A4, Letter, Legal, Custom  
- ความจุของถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11(27)  หน้า 326 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่น าใช้ในการปฏิบัติขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

..................................................... 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,250,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 6,750,000 บาท 
  ค่าวัสด ุ รวม 6,750,000 บาท 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว้ 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า      

โคมไฟฟ้า  และอุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา :  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่   1(4) หน้า 88 

  วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  ส าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล  เช่น ท่อพีวีซี กาว 

กรวด ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(2)   หน้า   338 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านความมั่นคง  ประเด็นยุทธศาสตร์: การพัฒนา
ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 4,500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับงานขุดเจาะบ่อบาดาล 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(1)   หน้า   338 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :    
การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ตั้งไว้ 450,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส าหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อบาดาล   เช่น    

สารเบโทไนท์  ฯลฯ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา :  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1(3)   หน้า   338 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่   ด้านการบริหารจัดการ   ประเด็นยุทธศาสตร์ :    
การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
 

 งบลงทุน รวม 500,000 บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

.................................................... 
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,430,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 17,000,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 17,000,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
ตั้งไว้ 17,000,000 บาท 

  โครงการตกแต่งไม้ดอก – ไม้ประดับบริเวณสถานท่ีส าคัญ 
ในจังหวัดเชียงใหม ่

ตั้งไว้ 17,000,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งไม้ดอก – ไม้ประดับบริเวณสถานที่ส าคัญ 
ในจังหวัดเชียงใหม่  บริเวณถนนที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ  บริเวณสถานที่ส าคัญ ๆ           
ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม   ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่    
โดยด าเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนินการเพื่อให้
สถานที่ราชการมีความสวยงาม  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
โดยท าการตกแต่งไม้ดอก - ไม้ประดับ  การตกแต่งกระถางพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางการพัฒนา :  
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว  และตามแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ. 2553 – 2555) 
ปี 2553 รายการที่   3  หน้า   198 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 งบลงทุน รวม 3,430,000 บาท 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,430,000 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,430,000 บาท 
  1.โครงการจัดภูมิทัศนด์้านหน้าส านักงานองค์การบริหาร    

   ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  โดยท าการปลูกไม้ยืนต้น ประดับตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ  
การตกแต่งกระถางพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี             
แนวทางการพัฒนา :  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร    และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่   12   หน้า   327 

  2. โครงการจัดภูมิทัศน์พื้นท่ีบริเวณทางแยกวงแหวนรอบที่ 3 
    (ทางแยกดอยสะเก็ด) 

ตั้งไว้ 1,930,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณทางแยกวงแหวนรอบที่ 3  (ทางแยก 
ดอยสะเก็ด) โดยท าการปลูกไม้ยืนต้น  ประดับตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอก - ไม้ประดับ   
การตกแต่งกระถางพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิด รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)   
ปี 2553 รายการที่   3   หน้า   198 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

………………………………………… 
 

    
 

    
 

    
    

 
 
 
 

    
    
    



 

 
- 193 - 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 24,000,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 10,000,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 10,000,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 10,000,000 บาท 

   โครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ตั้งไว้ 10,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผู้ด าเนินการเองหรือจ้างเหมาให้นิติบุคคลด าเนินการแทน เช่น ค่าแรงงาน
คนงาน  ค่ายามรักษาความปลอดภัย ค่าดูแลสวน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             
แนวทางการพัฒนา :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่   1  หน้า   203 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 งบลงทุน รวม 14,000,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,000,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 14,000,000 บาท 
   ค่ารถสุขาเคล่ือนท่ี  ตั้งไว้ 14,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่  ชนิด 6 ล้อ จ านวน 2 คัน ๆ ละ 7,000,000  บาท   

เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

(1) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ  4  จังหวะ 
(2) มีก าลังไม่น้อยกว่า 200  แรงม้า 
(3) สามารถรับน้ าหนักบรรทุกรวมตัวรถ (GV.W) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
(4) มีห้องสุขาจ านวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง 
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(5) มีโถปัสสาวะไม่น้อยกว่า 26 โถ 
(6) มีชุดอ่างล้างมือไม่น้อยกว่า 4 ชุด 
(7) ติดตั้งระบบขาค้ ายันเพื่อปรับระดับทางเดินพื้นที่สุขา  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(8) มีถังบรรจุน้ าดี มีความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
(9) ติดตั้งปั้มน้ า จ านวน 1 ชุด เพื่อท าความสะอาด ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(10) มีเครื่องรับส่งวิทยุ  จ านวน 1 เครื่อง 
(11) มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA 
(12) มีช่องทางเดินภายนอกห้องสุขาและบริเวณโถปัสสาวะชาย 
       ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทางแยกออกจากกัน 
(13) ติดตั้งกันสาดด้านข้างทั้ง 2 ด้าน สามารถกางและเก็บเข้าตัวรถสุขาได ้
        ด้วยระบบไฟฟ้า 
(14) ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์  ส าหรับไฟฟ้า 
        ส่องสว่าง 
(15) ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน  จ านวน 1 ดวง 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา  :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  การป้องกันบรรเทา         
สาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  5(28)  
หน้า 351  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร:์ 
การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
 

………………………………… 
 



 
 
 

 

 

 
                แผนงาน 
      สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น       49,730,000     บาท  แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 49,730,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 49,630,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 49,330,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 49,330,000 บาท 

   1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา  
    ยาเสพติดมหกรรมรวมพลัง To Be Number One 

ตั้งไว ้ 8,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปลูกจิตส านึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด    
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  และเพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  และการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการรณรงค์ และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยและโทษของยา
เสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา  ผู้ใช้แรงงานในเขตจังหวัด
เชียงใหม่  ตลอดจนการด าเนินโครงการมหกรรมรวมพลัง To Be Number One  การจัด
กิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกชนิด ฯลฯ  โดยจ่ายเป็น           
ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม    แนวทางการพัฒนา :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด           
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  2  หน้า  341 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านความมั่นคง  ประเด็นยุทธศาสตร์ :      
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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   2. โครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีขององค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ตั้งไว ้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เช่น การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออก
บริการประชาชนด้านการตรวจสุขภาพ การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย  ซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตร  บริการรับช าระภาษี ฯลฯ โดยจ่ายเป็น       
ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร   ค่าน้ าดื่ม              
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเงินรางวัล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  
รายการที่  1  หน้า  270 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร:์  ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

   3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ  
    SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

ตั้งไว ้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกร้าน สนับสนุนและการจัดการประชุม 
สัมมนา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด  และการผลิต  
กลุ่มสินค้าและอาชีพ อาทิ กลุ่มสินค้าหัตถกรรม สินค้าวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยว    
สินค้าเกษตร  อาหาร  เครื่องดื่ม  สมุนไพร ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  
รายการที่ 1  หน้า 512 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
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   4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตร ี ตั้งไว ้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงใหม่   หรือการส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถิ่นและบทบาททางสังคม  การจัดกิจกรรมระหว่างกลุ่มสตรี  การจัดกิจกรรม
สร้างความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ  ชมรม  สมาคม  หรือกลุ่มต่าง ๆ การจัดกิจกรรมให้
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ แก่สตรี  เช่น  การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง  หรือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดฝึกอบรมให้ความรู้  การประชุมสัมมนา  โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัด
สถานที่  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเงินรางวัล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  
รายการที่  3  หน้า  272 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม   
ให้ประชาชนมีงานท ามีศักยภาพและความมั่นคงในการท างาน 

   5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
    ด้านสาธารณสุข 

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข  เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน     
จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ  พัฒนาความรู้ทักษะที่จ าเป็นแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าชุมชน  เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข  เช่น 
การบริการอาหารปลอดภัย  การจัดกิจกรรมป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญใน
ท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินการ/กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชน  ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค  การดูแล
รักษาสุขภาพ  การป้องกันโรคระบาด  และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข โดยจ่ายเป็น 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  รายการ
ที่  2  หน้า  260 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านความสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

   6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ 3 วัย สานสายใยรัก 
    แห่งครอบครัว 

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมศูนย์  3 วัย 
สานสายใยรักแห่งครอบครัว  การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทุกช่วงวัย  เพื่อ
เป็นการบูรณาการ การด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชน  เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัวไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาครอบครัว  โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  รายการ
ที่  3  หน้า  260 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

   7. โครงการส่งเสริมอาชีพ ตั้งไว ้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ  เช่น  การฝึกอบรม  การจัดกิจกรรม

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  เพื่อสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการหรือ
เทคโนโลยี  วิชาชีพการจัดการหรือการตลาดแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการน าทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า  ตลอดจนการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพ  OTOP  โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์     
ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร      
ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  
รายการที่  2  หน้า  271 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์  : ส่งเสริม   
ให้ประชาชนมีงานท า มีศักยภาพและความมั่นคงในการท างาน 

   8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ    
    พระราชด าริ/ พระราชเสาวนีย์ 

ตั้งไว ้ 30,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ / พระราชเสาวนีย์       
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อตอบสนองและสืบสาน
แนวความคิด ตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ   เช่น  การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  โปสเตอร์  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี        
แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม    และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553  รายการที่  1  หน้า  295 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
การสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตาม  
    แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งไว ้ 200,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่งเสริมและการสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้
ของชุมชน  ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และขยาย
ผลในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง     และตามแผนพัฒนาสามปี     
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1  หน้า  180 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
แก้ไขปัญหาความยากจน 
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   10. โครงการสนับสนุนและบริหารจัดการศูนย์แสดง 
      และจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   
      ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุน และการบริหารจัดการศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าหน่ึงต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านถวายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น  ค่าบริหารจัดการโครงการ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทุกรูปแบบ
ของสื่อประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย     
ในการบริหารจัดการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างบริษัทเอกชนในการบริหารจัดการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว             
แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  2 หน้า  183 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์   :   
การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
 

   11. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
      ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าน้ าดื่ม  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าบ ารุงสถานที่ ฯลฯ  เป็นต้น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา :  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  5  หน้า  344 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านความมั่นคง  ประเด็นยุทธศาสตร์ :      
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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   12. โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์  ตั้งไว ้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง             

การปกครอง และกฎหมายสู่ประชาชน  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม 
แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีวินัยจราจร ฯลฯ 
โดยจัดท าเป็นหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  
รายการที่  10  หน้า  276 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

   13. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตั้งไว ้ 5,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับด้าน
ประชาธิปไตย  พัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย   ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการเมืองท้องถิ่น การแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ปัญหาส่ิงแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว การศึกษา การ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  รวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตลอดจนการให้ความรู้ในด้านสังคม   การเมือง ฯลฯ โดยด าเนินการ     
จัดฝึกอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดท าหนังสือหรือจัดท าส่ือในรูปแบบต่าง ๆ โดยจ่าย
เป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด – ปิด เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดท าหนังสือเอกสาร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่         
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  
รายการที่  9  หน้า  275 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม   
ให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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   14. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งไว ้ 20,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ  เนื่องใน
วโรกาสวันส าคัญต่าง  ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมการเฉลิม   
พระเกียรติฯ  เช่น กิจกรรม การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น            
ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับการด าเนินโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม       
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  2  หน้า  296 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
การสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

   15. โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว       
      และกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
      จังหวัดเชียงใหม่ (CTSDC) 

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่  (CTSDC) โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย     
ในการบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดท า
เอกสาร  ค่าเช่าสถานที่จัดการประชุม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ารับรอง  
ค่าของที่ระลึก  ค่าใช้จ่ายในการแถลงข่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว             
แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ  และตามแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ. 2553 – 2555)  ปี 2553  รายการที่  2  หน้า  182 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
 
 
 
 



 

 
- 203 - 

    16. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก  
       และความตระหนักในการดูแลรกัษาอนุรกัษแ์ละ 
       ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตั้งไว ้ 10,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังและป้องกันส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟูและบ าบัด
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านึกและตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การจัดประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การจัด
นิทรรศการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทาง 
การพัฒนา  : การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และตามแผนพัฒนา    
สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3  หน้า  201 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร:์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

  ค่าวัสด ุ รวม 300,000 บาท 
  วัสดุก่อสร้าง  โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 84 พรรษา 
ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เพื่อน าไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนอยู่อาศัย  ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน  84 พรรษา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   แนวทางการ
พัฒนา :  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 
รายการที่  2  หน้า  268 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม          
ให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
  เงินอุดหนุนเอกชน รวม 100,000 บาท 
   อุดหนุนกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบเชียงใหม่   ตั้งไว้ 100,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกุหลาบเหมันต์เชียงใหม ่ ประจ าปี 2552 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว            
แนวทางการพัฒนา :  สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด             
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3  หน้า  191 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

...............................................  



 

 

 

  

           แผนงานการศาสนา  
       วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น       33,420,700              บาท  แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 5,530,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 5,530,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 5,530,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 5,530,000 บาท 

   1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ 
   การออกก าลังกาย 

ตั้งไว ้ 5,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ความแข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาหรือ    
ออกก าลังกาย  ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อกีฬาและการออกก าลังกายหรือกิจกรรมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากร  แหล่งนันทนาการ  การพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อสร้าง 
การมีส่วนร่วม  ความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน
เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการกีฬา  และการ     
ออกก าลังกายทุกประเภท  โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน     และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  
1  หน้า 259 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
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   2.โครงการมหกรรมกีฬานักเรียน องค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

ตั้งไว้ 530,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ส าหรับนักเรียนในสังกัด  โดยเป็นโครงการที่ต้นสังกัดจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  หรือการส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ     
อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศและความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น   
กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น     
ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวน ค่าชุดนักกีฬาและกองเชียร์ ค่าอาหารและ   
น้ าดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสนับสนุนเจ้าภาพกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนา :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)  
ปี 2553 รายการที่  5  หน้า 218-219 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

     
    …………………………………………. 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,900,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 20,100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 20,100,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 20,100,000 บาท 

   1. ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงาน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี   
    งานวันส าคัญของชาติ งานวันส าคัญทางศาสนา            
    งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน 
    พระบรมวงศานุวงศ์ 

ตั้งไว ้ 5,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นต้องใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี  
งานรัฐพิธี  งานวันส าคัญทางศาสนา  งานวันส าคัญของชาติ งานเตรียมการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจน   
พระบรมวงศานุวงศ์ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันจักรี วันปิยมหาราช พิธีเปิด – ปิดประชุมสภาฯ  
งานพิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืองานพิธีการทางศาสนา
ต่างๆ เช่น เครื่องไทยทาน  อาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่มเงิน 
พุ่มทอง  ค่าวัสดุและค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา   
    วัฒนธรรม ประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่น 

ตั้งไว ้ 15,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม 
งานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นทั่วทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
วัด ชุมชนและครอบครัวให้มีความเข้มแข็งภายใต้ศาสนาและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตคนเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา และการจัด
การศึกษาของวัด ค่าจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุในจังหวัดเชียงใหม่  ค่าจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ  เช่น  ค่าจัดการแสดงต่าง ๆ  
ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าจัดพิธีการทางศาสนา ค่าด าเนินการ จัดอบรม และค่าวัสดุ 
ส่ิงของที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา :  
การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)          
ปี 2553 รายการที่  1  หน้า 210 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม     
ให้ประชาชนด าเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   3. โครงการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านและพัฒนา 
    หลักสูตรการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
    ด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่  

ตั้งไว ้ 100,000 บาท 

    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
ทางศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม การส่งเสริม  
ฟื้นฟู ท านุบ ารุง  รักษา ศิลปะการแสดง เครื่องดนตรีของท้องถิ่น ศิลปะล้านนา รวมไป
ถึงการแสดงออกถึงวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นของล้านนา  การด าเนินงานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ศิลปวัฒนธรรม การแสดงของท้องถิ่น  เช่น     
การจัดฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดท าเอกสาร แผ่นพับ ส่ือส่ิงพิมพ์ค่าจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  การจัดฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ภูมิปัญญา ปราชญ์  ค่าด าเนินการและค่าวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. ((พ.ศ. 2553 – 2557) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา :  
การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)          
ปี 2553 รายการที่  8  หน้า 213 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านสังคม  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม    
ให้ประชาชนด าเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท 
  อุดหนุนเอกชน รวม 800,000 บาท 
   อุดหนุนกลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์   ตั้งไว้ 800,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพุทธศิลป์ล้านนาและการอนุรักษ ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา :  
การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น     และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)       
ปี 2553 รายการที่  9  หน้า 214 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม     
ให้ประชาชนด าเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 6,990,700 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 5,690,700 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 5,690,700 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,700 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ าดอยเต่า  อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  โดยท า

สัญญาขอใช้ที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เนื้อที่จ านวน 1,670 ไร่ ในอัตรา      
ค่าเช่าปีละ 10,700 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางการพัฒนา :  
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555)          
ปี 2553 รายการที่  1  หน้า 197                                                                                                                                     
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยว 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                                                              

รวม 5,680,000 บาท 

   1. โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ    
   จังหวัดเชียงใหม ่

ตั้งไว้ 400,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ประจ าปี 2553    
โดยจ่ายเป็น  ค่าจัดท ารถบุปผาชาติในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดขบวนแห่บุปผาชาติ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด     และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  2  หน้า 190 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   2. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท)  ด้านการ 
    ท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 100,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (แผนแม่บท) ด้านการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เช่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันในการจัดท าแผนฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการฯ ประสบความส าเร็จ
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6  หน้า 188 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวของท้องถิ่น ตั้งไว ้ 1,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสาร
ส่ิงพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการและการจ้างเอกชนในการจัดท ากิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด     และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1 หน้า 189 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   4. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมปีท่องเที่ยว 
    จังหวัดเชียงใหม ่

ตั้งไว ้ 1,000,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทุกรูปแบบของ
ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับการด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมการประชุมสัมมนา
ระดับประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม  
สัมมนา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม  สัมมนา  รวมถึง                
ค่าประชาสัมพันธ์ส าหรับกิจกรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างอาชีพของประชาชน
ชาวจังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :       
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว   การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด     และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  7  หน้า 195 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   5. โครงการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจากการ 
    ขอใช้ท่ีดินบริเวณอ่างเก็บน้ าดอยเต่า  อ าเภอดอยเต่า     
    จังหวัดเชียงใหม่  

ตั้งไว ้ 100,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจาก
การขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ าดอยเต่า  อ าเภอดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น  
ค่าด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว     ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล   
การท าประชาคม การออกแบบ/การท าแบบแปลน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรือตรวจการณ์                 
ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์  รวมถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์  การวิจัยตลาด 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) 
ปี 2553 รายการที่ 1  หน้า 197 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   6. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน 
    การท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่  (ทุกอ าเภอ) 

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่ (ระดับอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่) โดยจ่ายเป็น ค่าจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  การจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์ ฯลฯ      
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกอ าเภอ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :       
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด     และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  8  หน้า 196 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   7. โครงการส ารวจ  รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเท่ียว 
    เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว    
เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การส ารวจรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ  
ค่าเอกสาร  ค่าแผ่นซีดี  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม     และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  3  หน้า 186 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   8. โครงการสีสันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่    
    “ CHIANGMAI  COUNTDOWN” 

ตั้งไว ้ 830,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ สีสันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่    
“ CHIANGMAI  COUNTDOWN”  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อด าเนินการใดๆ 
ตามโครงการเพื่อให้โครงการประสบความส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  4  หน้า 192 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   9. โครงการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว ้ 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าการแสดงต่างๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์  เช่น 
ข่าวทางสื่อต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์  ตลอดจนการจ้างเอกชน
ในการจัดท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :       
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด     และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  5  หน้า 193 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10 โครงการ “การร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาล 
    ไทยเที่ยวไทย” 

ตั้งไว ้ 50,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาล
ไทยเที่ยวไทย   โดยจ่ายเป็น  ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจัดนิทรรศการ          
ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด   และตามแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  6  หน้า 194 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   11. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   
      ของจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งไว ้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม  สัมมนา ค่าจัดพิมพ์เอกสาร    
ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  ตลอดจนการจ้างหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวด าเนินการจัดฝึกอบรม  สัมมนา เพื่อให้การ
ด าเนินการตามโครงการประสบความส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม     และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  1  หน้า 185 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   12. โครงการท่องเท่ียวเชียงใหม่ปลอดภัยทุกพ้ืนท่ี ตั้งไว ้ 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปลอดภัยทุกพื้นที่  

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดฝึกอบรม 
สัมมนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องตลอดจนการจ้างเหมาหน่วยงานหรือเอกชนในการจัดฝึกอบรม  สัมมนา 
รวมถึงการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม     และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  5  หน้า 187 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   13. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
      จังหวัดเชียงใหม่    

ตั้งไว ้ 200,000   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น   ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดฝึกอบรม สัมมนา 
ตลอดจนการจ้างเหมาหน่วยงานที่มีความรู้  ความสามารถด าเนินการจัดการฝึกอบรม  สัมมนา 
เพื่อให้การด าเนินการตามโครงการฯ ประสบความส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม     และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  2  หน้า 186 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

   14. โครงการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียวและ 
      การเก็บข้อมลูสถติิด้านท่องเท่ียวจงัหวัดเชียงใหม ่   

ตั้งไว ้ 100,000   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวและการเก็บ
ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  ที่มีความรู้ ความสามารถทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการ
ท่องเที่ยวร่วมกันวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามโครงการฯ  เพื่อให้การด าเนินการประสบความส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา :  
การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วม     และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  4  หน้า 187 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
การสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ 
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   15. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
      และการท่องเที่ยว    

ตั้งไว้ 300,000   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว   โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร หรือจัดท าส่ือใน
รูปแบบต่างๆ ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)    ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
แนวทางการพัฒนา :  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และตามแผนพัฒนา   
สามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 19  หน้า 285 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 งบเงินอุดหนุน รวม 1,300,000 บาท 
  อุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,300,000 บาท 
   อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ  ครั้งที่  34   

ประจ าปี 2553 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา 
:  สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด  และตามแผนพัฒนาสามปี      
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่ 2  หน้า 190 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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   อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่แจ่ม ตั้งไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลมหกรรมผ้าซ่ินตีนจกแม่แจ่มครั้งที่ 17 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.   (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา 
:  สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด  และตามแผนพัฒนาสามปี      
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่   1   หน้า   189 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านการเศรษฐกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

 

………………………………… 
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       อตุสาหกรรมและการโยธา 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     245,833,600   บาท แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 20,258,500 บาท 
 งบบุคลากร รวม 10,299,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,299,000 บาท 
  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 10,299,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างฝ่ายสํารวจออกแบบ ฝ่ายกํอสร๎างและซํอมบํารุง  

ฝ่ายเครื่องจักรกล  ฝ่ายผังเมือง  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ๎าง 4 ปี ขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ รวม 844,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 200,000 บาท 

   โครงการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการซํอมบํารุงรักษาและการ

ควบคุมเครื่องจักรกลของข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา และพนักงานจ๎าง โดยจํายเป็น  
คําใช๎จํายตําง ๆ เชํน คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก คําพาหนะเดินทาง คําอาหาร คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ๑ และคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจน
เจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องและวิทยากร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี          
แนวทางการพัฒนา: การสร๎างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   29  หน๎า  289 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 
การสร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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  ค่าวัสด ุ รวม 20,000 บาท 
  วัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ และเครื่องมือตําง ๆ ที่ใช๎ประจําโรงซํอมเครื่องจักรกล เชํน 

ลวดเชื่อม  ใบหินเจียรนัย  สี กระดาษทราย  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 624,000 บาท 
  1.ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้า และคําธรรมเนียมรักษามิเตอร๑ที่ใช๎ประจําในศูนย๑เครื่องมือกล  

ศูนย๑ปฏิบัติการงานซํอมบํารุงทาง และโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช๎ขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2.ค่าน้ าประปา ตั้งไว้ 24,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคํานํ้าประปา และคําธรรมเนียมรักษามิเตอร๑  สําหรับใช๎ประจําในศูนย๑ปฏิบัติการ

งานซํอมบํารุงทางขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบลงทุน รวม 9,115,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,500,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบํารุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะที่ชํารุดเสียหาย   และเสื่อมสภาพจาก

การใช๎งาน  จําเป็นต๎องทําการซํอมแซมให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวํา 
5,000 บาท  เชํน รถยนต๑สํวนกลาง  รถที่ใช๎ในสํวนราชการตําง ๆ รถจักรยานยนต๑ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,615,500 บาท 
  อาคารต่าง ๆ รวม 300,000 บาท 
   โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องชั่งน้ าหนัก ตั้งไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างหลังคาคลุมเครื่องชั่งน้ําหนัก  ภายในบริเวณโครงการระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ  ตําบลป่าป้อง  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว 9.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี          
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  24  หน๎า   331 

  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 3,576,900 บาท 
   1. โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ตั้งไว้ 500,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างโรงเก็บวัสดุฝ่ายกํอสร๎างและซํอมบํารุง ตําบลดอนแก๎ว อําเภอแมํริม  

จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง 3.90 เมตร  ยาว 32.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี         
แนวทางการพัฒนา  : จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  20  หน๎า  330 

   2 โครงการก่อสร้างป้อมยามศูนย์ปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้าง 
   และซ่อมบ ารุง 

ตั้งไว้ 120,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างป้อมยามศูนย๑ปฏิบัติการฝ่ายกํอสร๎างและซํอมบํารุง  ตําบลดอนแก๎ว  
อําเภอแมํริม  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง  3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี         
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  22  หน๎า  330 
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   3. โครงการก่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
    เชียงใหม่ ส่วนแยก (เขตใต)้  เพิ่มเติม 

ตั้งไว้ 2,956,900 บาท 

    เพื่อจํายเป็นกํอสร๎างสํานักงานองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํสํวนแยก (เขตใต)๎ 
เพิ่มเติม   ตําบลบ๎านตาล  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหมํ  ในสํวนประกอบของโครงการ
เพิ่มเติม  ดังนี้ 

1. กํอสร๎างป้ายสํานักงาน คสล. ขนาดกว๎าง 6.90 เมตร สูง 1.80 เมตร 
2. กํอสร๎างประตูทางเข๎าสํานักงานโครงสร๎างเหล็กและไม๎  ขนาดกว๎าง      

3.00 เมตร  ยาว 1.50 เมตร  จํานวน 2 บาน 
3. กํอสร๎างรั้วโครงการ ประกอบด๎วยสํวนด๎านหน๎าโครงสร๎าง คสล. 

และเหล็ก ยาว 124.90 เมตร สูง 1.60 เมตร รั้วด๎านข๎างด๎านหลัง             
เป็นรั้วสําเร็จรูป ยาว 392.80 เมตร สูง 1.85 เมตร 

4. กํอสร๎างเสาธง  โดยทําการกํอสร๎างเสาธง  โครงสร๎างเหล็กสูง 10.55 เมตร  
พร๎อมฐาน คสล. กว๎าง 7.00 เมตร 

5. กํอสร๎างระบบประปา  โดยทําการกํอสร๎างแท็งก๑น้ํา งานวางทํอประปาและ
ติดตั้งชุดการคอนโทรลไฟฟ้าอัตโนมัติพร๎อมอุปกรณ๑ 

6. ติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยทําการติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA 50 Hz 
22KV/400 V พร๎อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสํองสวํางภายใน
โครงการพร๎อมอุปกรณ๑ 

                 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบรหิารสํวนจังหวัดเชยีงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี          
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  19  หน๎า   330 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,738,600 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,738,600 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ขององค๑การบริหาร

สํวนจังหวัดเชียงใหมํ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต๎องทําการบํารุงรักษาและปรับปรุงให๎อยูํใน
สภาพดี  เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวํา 5,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

……………………………………………… 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 225,575,100 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 115,459,900 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 100,000 บาท 

   1.โครงการสนับสนุนการจัดท าผังเมืองของ อปท. ภายใน   
   จังหวัดและงานส่งเสริมความรู้ด้านผังเมือง 

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดทําผังเมืองของ อปท.
ภายในจังหวัดและงานสํงเสริมความรู๎ด๎านผังเมือง โดยจํายเป็น คําจัดการประชุมสัมมนา  
คําจัดสถานที่ คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําวัสดุอุปกรณ๑ คําพาหนะและคําตอบแทน
วิทยากรและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข๎องกับการจัดทําผังเมือง โดยองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํเป็นผู๎ดําเนินการเอง หรือรํวมกับหนํวยงานราชการอื่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 243   หน๎า   179 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 
การสร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   2.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านผังเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑งานด๎านผังเมือง โดยจํายเป็น

คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมรณรงค๑ การประชาสัมพันธ๑ การจัดประชุมสัมมนา               
การฝึกอบรม  การจัดทําขําว  การจัดนิทรรศการ  ป้ายประชาสัมพันธ๑ ประกาศ แผํนพับ 
โปสเตอร๑  สติ๊กเกอร๑  แผํนซีดี  การจัดทําหนังสือ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การดําเนินโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 242   หน๎า   178 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 
เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ๑เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

     
     



 

 
- 224 - 

  ค่าวัสด ุ รวม 115,359,900 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง  อุปกรณ๑และเครื่องมือตําง ๆ เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน

กํอสร๎างและซํอมบํารุงรักษาถนน  สะพาน  งานสํารวจ ถนน สะพาน อาคาร และงานอื่น ๆ  
เชํน ผลิตภัณฑ๑ยางมะตอย  แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  ทรายหินคลุก  หินกํอสร๎าง  ลูกรัง ปูน  
เหล็ก  ตะปู  ค๎อน  เทปวัดระยะ  จอบ  พลั่ว  บุ๎งกี๋  อีเตอร๑  สี  แปรงทาสี  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 1(3)  หน๎า  88  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 
การสร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นสําหรับเครื่องจักรกลทุกประเภทที่ใช๎

ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอตําง ๆ และงานตามโครงการเรํงดํวนขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 1(13)  หน๎า   90 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการบริหารจัดการ  ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 
การสร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุสําหรับงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เชํน น้ํากลั่น น้ํากรด    

น้ํามันเบรค น้ํายารักษาหม๎อน้ํา  น้ํายาล๎างหม๎อน้ํา ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน   แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 1(2)  หน๎า   88 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 29,900 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเส้ือสะท๎อนแสง  จํานวน 65 ตัว ๆ ละ  460 บาท สําหรับใช๎ในการ

ออกปฏิบัติงานของพนักงานจ๎างฝ่ายกํอสร๎างและซํอมบํารุงขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี         
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี        
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 11(20)  หน๎า  325 

   วัสดุอ่ืน ๆ รวม 5,300,000 บาท 
    1.ค่าวัสดุเครื่องจักรกลสูบน้ า ตั้งไว้ 300,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออะไหลํสําหรับเครื่องจักรกลสูบน้ํา  เชํน  น๏อต  สกูร  ทํอสํงน้ํา  

แบตเตอรี่  ประเก็น  เครื่องกรองอากาศ  กรองน้ํามันเครื่อง กรองน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา :        
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  1(5)   หน๎า   88 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

    2. ค่าวัสดุเครื่องจักรกล ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออะไหลํ  และอุปกรณ๑สําหรับเครื่องจักรกลขององค๑การบริหารสํวน

จังหวัดเชียงใหมํ  เชํน  ใบมีด  แบตเตอรี่  น๏อต  สกรู   ประเก็น   สายไฮดรอลิค   ใบกวาดฝุ่น  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา :         
การพัฒนา โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  1 (1)  หน๎า   88 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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 งบลงทุน รวม 110,115,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,629,800 บาท 
  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวม 187,800 บาท 
  ค่าเครื่องเจาะหาความหนาคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งไว้ 187,800 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเจาะหาความหนาคอนกรีตและแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ชนิดใช๎

ไฟฟ้าพร๎อมกระบอกเจาะคอนกรีต  จํานวน  1  เครื่อง  เนื่องจากไมํได๎กําหนดไว๎ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ๑  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   

- เจาะลึกได๎ไมํน๎อยกวํา 180 มม. 
- กําลังมอเตอร๑ไมํน๎อยกวํา 1500 วัตต๑ ใช๎แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท๑  
      สามารถปรบัระดับความเรว็ได๎ไมน๎ํอยกวํา 2 ระดับ 
- กระบอกเจาะคอนกรีตขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางไมํน๎อยกวํา 4 นิ้ว 
- มีวงแหวนสําหรับดูดน้ํา  (Suction Ring) 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี                 
แนวทาง การพัฒนา  :จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร   และตามแผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  11(22)   หน๎า  325 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 29,000 บาท 
  ค่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตั้งไว้ 29,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต๑  จํานวน  1  ชุด  จัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ๑  โดยมีคุณลักษณะดังนี้   
1. ขนาด 3 กิโลวัตต๑  เป็นเครื่องยนต๑ดีเซล  
2. ทุกขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตต๑ขั้นต่ํา 
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตํละชุดมีดังนี ้

1) แผงสวิทซ๑      1  อัน 
2) โวลท๑มิเตอร๑   1  อัน 
3) แอมป์มิเตอร๑     1  อัน 
4) หลอดไฟแสงสวํางพร๎อมขั้ว 1 ชุด 
5) สวิตซ๑ปิด-เปิดหลอดไฟ  1  อัน 
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6) คัทเอาท๑  1  อัน 
7) ที่เสียบปลั๊ก  2 จุด 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี           
แนวทาง  การพัฒนา : จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร   และตามแผนพัฒนาสามปี        
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 11(23)    หน๎า  324 

  ครุภัณฑ์ส ารวจ รวม 33,000 บาท 
  ค่าเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม ตั้งไว้ 33,000 บาท 
   เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม  จํานวน  1  ชุด  เนื่องจากไมํได๎

กําหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้   

1. รับสัญญาณดาวเทียมแบบ High Sensitivity  สามารถกันนํ้าได๎ไมํน๎อยกวํา 1 เมตร
สามารถคํานวณพื้นที่ได ๎

2. มีเข็มทิศและบันทึกข๎อมูลได๎ไมํน๎อยกวํา 900  จุด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี         
แนวทาง การพัฒนา  :จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร   และตามแผนพัฒนาสามปี          
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 11(19)  หน๎า  324 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 1,080,000 บาท 
    1.ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านส ารวจและออกแบบ 

   ทางวิศวกรรมโยธา 
ตั้งไว้ 480,000 บาท 

     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ด๎านสํารวจและออกแบบทางวิศวกรรมโยธา  
จํานวน  1 ชุด  เนื่องจากไมํได๎กําหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑   จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. เป็นโปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบัติการ  Microsoft windows XP และ 
Microsoft windows Vista 

2. มีการนําเข๎าข๎อมูล (Import) การสํงออกข๎อมูล (Export) 
3. มีการประมวลผลปรับแก๎งานสํารวจจากข๎อมูลสนาม 
4. มีคําส่ังในการทํา COGO , คําส่ังในการออกแบบถนน, คําส่ังในการ         

จัดสภาพภูมิประเทศ, ชุดคําส่ังในการออกแบบทํอ,  ชุดคําส่ังในการคํานวณ    
การไหลของน้ํา 
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5. มีโปรแกรมในการแสดงผลข๎อมูล 3 มิต ิ
6. เป็นโปรแกรมที่ทํางานด๎วยตัวเอง ไมํต๎องทํางานรํวมกับโปรแกรมอื่น 
7. สามารถรองรับข๎อมูลแบบจุดได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 30 ล๎านจุด 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี    
แนวทางการพัฒนา :จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  11(28)   หน๎า  326   

    2. ค่าโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD   ตั้งไว้ 74,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD  จํานวน  1  ชุด  เนื่องจากไมํได๎

กําหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑   จึงจัดหาตามราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองชําง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ชุดคําส่ังทํางานเกี่ยวกับไฟล๑ 
- ชุดคําส่ังในการประกอบการเขียนแบบ 
- ชุดคําส่ังในการเขียนเส๎น 
- ชุดคําส่ังที่ใช๎ในการปรับปรุงแก๎ไข 
- ชุดคําส่ังที่ใช๎งานเกี่ยวกับ Layer 
- ชุดคําส่ังการเขียนเส๎นบอกขนาด 
- ชุดคําส่ังในการเขียนเส๎นและปรับแก๎ตัวอักษร 
- ชุดคําส่ังในการใช๎งานเกี่ยวกับ  Block, Graphic และ Auto CAD  Design 

Center 
- ชุดคําส่ังในการใช๎งานเกี่ยวกับ Layout, View port และ Ports 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี    
แนวทางการพัฒนา :จัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 11(29)  หน๎า    326 
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    3. ค่าโปรแกรมส าหรับจัดท าแผนท่ีเส้นทาง ตั้งไว้ 300,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโปรแกรมสําหรับจัดทําแผนที่เส๎นทาง   จํานวน 1 ชุด  เนื่องจาก

ไมํได๎กําหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด   
เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงานของกองชําง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เป็นโปรแกรมทํางานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft windows XP 
- สามารถทํางานกับฐานข๎อมูลชนิด Spatial 
- สามารถแสดงผลบน Map Windows 
- มีคําส่ังในการค๎นหา (Query) 
- มีคําส่ังในการประมวลผลข๎อมูลใน Attribute 
- สามารถสํงออกข๎อมูลในรูปแบบ Espishape, Map Infotable, CAD, Gro Tiff 
- สามารถทํา thematic map 
- สามารถติดตํอกับข๎อมูลภายนอก ดังนี้ Microsoft Excel, DBF, Paradox, Text 
- สามารถสร๎างข๎อมูลด๎วยตัวเองได ๎

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2553 – 2557) ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา :   การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555)  ปี  2553        
รายการที่  2  หน๎า   87 

    4. ค่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอรป์ระมวลผล ตั้งไว้ 120,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร๑ประมวลผล  สําหรับรองรับโปรแกรม

จัดทําแผนที่เส๎นทาง  จํานวน  1  เครื่อง  เนื่องจากไมํได๎กําหนดไว๎ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ๑   จึงจัดหาตามราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- หนํวยประมวลผลกลาง  CPU ชนิด 4  Core  ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
มากกวํา 2.5 GHz  ความสามารถไมํน๎อยกวํา 5.8 GT/s แบบ Triple  channel  
memory 

- หนํวยความจํา 6 GB  ชนิด DDR3  1006 MHz หรือ  1333  MHz  
ประกอบด๎วย หนํวยความจํา 2GB 3 ชุด 

- หนํวยแสดงผลรองรับการทํางาน 
1. Open  GL  Version 2.0 หรือดีกวํา 
2. Directx 10 หรือดีกวํา 
3. Shade  Render 4.0 หรือดีกวํา 
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4. สามารถรองรับการทํางานแบบ SLI หรือเทียบเทํา 
5. รองรับ PCI  2.0 16 X 
6. หนํวยความจําไมํน๎อยกวํา  512 RMB 
7. รองรับการทํางานแบบ Streo พร๎อมชํอง Din สําหรับอุปกรณ๑มอง

ภาพ Streo 
- มี Driver รองรับการทํางานเพิ่มความสามารถกับ Software  Auto Cad 
- รองรับการทํางานได๎สูงสุด 4 จอภาพ 
-     Hard  Disk  Driver   ชนิด SATA 2 ขนาด 3.5”  7200  RPM mas 500  GB  
      จํานวน 4 ชุด  ติดตั้งแบบ  Raid.0 และ  Raid 5 
- G.b land, wifi b/9/n 
- จอภาพ LCD หรือ LED  ขนาด 24” ความละเอียด 1900 x 1200 จุด  
      จํานวน 2 จอภาพ 
- Moos  แบบ Laser ความละเอียด 1800 DPI 
- Key  Board 
- UPS ขนาด 500 w 2 ตัว 
- OS  window XP Pro 32 bits หรือ window 7 มี Mode window xp และ 

window vista ultima 32 bits  
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา :      
การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555)  ปี  2553  
รายการที่  2  หน๎า   87 

    5. ค่า Mac Book ตั้งไว้ 106,000 บาท 
     เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ Mac Book  จํานวน 1 เครื่อง   เนื่องจากไมํได๎กําหนดไว๎ในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ๑  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได๎ในท๎องตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- CPU แบบ  Intel Core 2 Duo หรือดีกวํา มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
      ไมํน๎อยกวํา 2.66 GHz 
- สํวนควบคุมการแสดงผลมีหนํวยความจําไมํน๎อยกวํา 4 GB 
- Hard Disk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 320  GB 
- จอภาพแบบ LED รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1440 x 900 pixel  
      มีขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว 
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- DVD – RW  จํานวน 1 หนํวยหรือดีกวํา 
- SD Card slot, Fire Wire 800 หรือดีกวํา 
- Built-in 7 hours battery หรือดีกวํา 
- ซอฟต๑แวร๑ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่อง 
      พร๎อมใช๎งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฎหมาย 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี   
แนวทางการพัฒนา: การจัดหา/สร๎างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค๑กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  11 (11)  หน๎า   323 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 10,300,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลสูบน้ า ตั้งไว้ 300,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องจักรกลสูบน้ําที่ชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพ

จากการใช๎งาน  จําเป็นต๎องทําการซํอมแซมให๎อยูํในสภาพดี เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวํา 5,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล ตั้งไว้ 10,000,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบํารุงรักษาและซํอมแซมเครื่องจักรกลตําง ๆ ที่ชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพ

จากการใช๎งาน  จําเป็นต๎องทําการซํอมแซมให๎อยูํในสภาพดี เพื่อสามารถใช๎งานได๎
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวํา 5,000  บาท  เชํน รถเกรดเดอร๑  รถบรรทุกนํ้า  รถบรรทุกเทท๎าย  
รถบรรทุกชานต่ํา  รถกวาดดูดฝุ่น  รถดับเพลิง  รถดูดสิ่งโสโครก ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 98,485,400 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 84,485,400 บาท 
   1. โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling   ตั้งไว้ 1,991,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธี  Pavement in  Place Recycling  ผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต

สาย ชม 3005 บ๎านหนองผักหนาม หมูํที่ 4 ตําบลแมํคะ เชื่อมบ๎านโป่งถืบใน หมูํที่ 15  

ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00 เมตร ไหลํทางข๎างละ 

1.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา  4,640  ตารางเมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2553  ปี 2553  รายการที่   3   หน๎า   10 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   2. โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling   ตั้งไว้ 1,955,300 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling  ผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต
ถนนสาย ชม 3189 บ๎านใหมํกองทราย หมูํที่ 6 ตําบลสันต๎นหมื้อ เชื่อมบ๎านหลวง หมูํที่ 1 
ตําบลบ๎านหลวง อําเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ไหลํทาง 
ข๎างละ 0.50 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,550         
ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2553  ปี 2553  รายการที่   2   หน๎า   9 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   3. โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling   ตั้งไว้ 1,972,700 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling ผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต  
ถนนสาย ชม 4100 บ๎านสบอ๎อ หมูํที่ 7 ตําบลแมํนะ เชื่อม บ๎านวังจ๏อม หมูํที่ 4 ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.50 เมตร  ยาว  796.00 เมตร       

ผิวทางหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,378 ตารางเมตร  ดังนี ้

1. กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.แบบมีตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.40 × 0.40 เมตร    

ยาว 15.00 เมตร 

2. กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.  ขนาด 0.40 × 0.60 เมตร  ยาว 32.00 เมตร 

3. กํอสร๎างรางระบายน้ํา คสล.  ขนาด 0.50 × 1.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร 

4. วางทํอ คสล. เส๎นผําศูนย๑กลาง ขนาด 0.40 เมตร  จํานวน 39.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2553  ปี 2553  รายการที่   4  หน๎า   11 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   4. โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling   ตั้งไว้ 1,961,900 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place Recycling  ผิวทางแอสฟัลต๑ คอนกรีต
สาย ชม.5025 บ๎านห๎วยไรํ หมูํที่ 9 ตําบลขี้เหล็ก เชื่อมบ๎านเมืองกื้ด หมูํที่ 1 ตําบลก้ืดช๎าง 
อําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.50 เมตร ยาว 860.00 เมตร  หนา       
0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,730 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2553  ปี 2553  รายการที่   5  หน๎า   12 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   5.โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place  Recycling   ตั้งไว้ 1,971,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธี Pavement in Place Recycling  ผิวทางแอสฟัลท๑คอนกรีต

สาย ชม. 3162  บ๎านปางกว๎าง  หมูํที่  13 ตําบลอินทขิล  เชื่อมบ๎านแมํตะมาน    หมูํที่ 2  
ตําบลก้ืดช๎าง  อําเภอแมํแตง  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ไหลํทาง
ข๎างละ 1.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา  4,720 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2553  ปี 2553  รายการที่   6  หน๎า   13 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay     
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ตั้งไว้ 1,940,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay  ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต        
สาย ชม.4038  บ๎านแม๎ว(ขุนชํางเคี่ยน) หมูํที่ 4 ตําบลช๎างเผือก เชื่อม บ๎านดอยปุย หมูํที่ 11 
ตําบลสุเทพ  อําเภอเมืองเชียงใหมํ  จังหวัดเชียงใหมํ  จํานวน 30 ชํวง รวมทางเชื่อม     
ความกว๎าง  แปรผันระหวําง 3 – 6 เมตร ระยะทางรวม 1,585.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 6,203.80  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   110   หน๎า   133 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay     
   ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ตั้งไว้ 1,761,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay  ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต        
บ๎านทําเดื่อ หมูํที่  6  ตําบลสันผีเสื้อ  อําเภอเมืองเชียงใหมํ เชื่อม บ๎านหนองเขียว หมูํที่ 5 
ตําบลเหมืองแก๎ว  อําเภอแมํริม  จังหวัดเชียงใหมํ รายละเอียดดังนี ้
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         ช่วงท่ี 1   กว๎าง 5.00 เมตร ยาว   90.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
         ช่วงท่ี 2   กว๎าง 4.50 เมตร  ยาว   77.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
         ช่วงท่ี 3   กว๎าง 4.50 เมตร  ยาว   38.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
         ช่วงท่ี 4   กว๎าง 5.00 เมตร  ยาว  689.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
         ช่วงท่ี 5   กว๎าง 6.00 เมตร  ยาว   55.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
         ช่วงท่ี 6   กว๎าง 5.50 เมตร  ยาว 244.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 5,821 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  166    หน๎า   153 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   8 .โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay         
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ตั้งไว้ 1,760,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay  ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต         
สายวัดพระธาตุดอยคํา  บ๎านป่าจ้ี  หมูํที่ 3  ตําบลแมํเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํ  รายละเอียดดังนี้ 

         ช่วงท่ี 1   ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 1,278.00  เมตร หนา 0.05 เมตร 
         ช่วงท่ี 2   ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว    120.00  เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 5,712 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  137   หน๎า   142 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay       
   ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ตั้งไว้ 1,992,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต       
ถนนสายดลจิต  บ๎านทําใหมํอิ  หมูํที่ 5  ตําบลป่าแดด  อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํ เชื่อม บ๎านทํา หมูํที่ 1 ตําบลสบแมํขํา  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาด   
ผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 
6,600 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่    165  หน๎า   152 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay     
      ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี  

ตั้งไว้ 1,960,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over – Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต       
สายซุปเปอร๑ไฮเวย๑  บ๎านเทพาราม หมูํที่ 5 และหมูํที่ 6 ตําบลป่าบง เชื่อม หมูํที่ 1 ตําบล
ชมพู  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 1,125 เมตร     
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 6,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 170   หน๎า   154 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay        
      ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี  

ตั้งไว้ 1,940,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต        
สาย ชม.5201 บ๎านหัวหลิม หมูํที่ 1 ตําบลทํากว๎าง เชื่อม บ๎านร๎องเดื่อ หมูํที่ 4 ตําบลทํากว๎าง 
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.50 เมตร ยาว  1,450  เมตร  หนา 
0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 6,525 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  114    หน๎า   134 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay  
      ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,970,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over –Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต       
สาย  ชม.2108  บ๎านต๎นแหนน๎อย  หมูํที่ 7  ตําบลทําวังพร๎าว เชื่อม บ๎านยางคราม  หมูํที่ 3 
ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลํอ  จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 6,500 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  132    หน๎า   140 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay     
      ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,390,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over-Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต        
สาย ชม.2090 บ๎านแมํสาหลวง  หมูํที่ 3 ตําบลแมํสา เชื่อม บ๎านบํอปุ๊ หมูํที่ 1 ตําบล       
ดอนแก๎ว  อําเภอแมํริม  จังหวัดเชียงใหมํ รายละเอียดดังนี้ 
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ช่วงท่ี 1  ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว  622.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 2  ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว    19.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 3  ขนาดกว๎าง 4.50 เมตร  ยาว    28.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 4  ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร  ยาว  139.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร 

ความยาวรวม 808.00 เมตร  หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,509 ตารางเมตร  รายละเอียด  
ตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2555 รายการที่   95   หน๎า   128 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay   
      ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี 

ตั้งไว้ 606,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต         
สาย ชม.4068 บ๎านโป่งแยงนอก หมูํที่  2 เชื่อม บ๎านผานกกก หมูํที่  2 ตําบลโป่งแยง  
อําเภอแมํริม  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว 390.00 เมตร  หนา 
0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 1,950  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   97   หน๎า   129 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay  
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over – Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต       
สาย ชม. 5102 บ๎านป่าไม๎แดง หมูํที่ 2  ตําบลป่าป้อง  เชื่อม บ๎านป่าไผํ  หมูํที่  2 ตําบล      
แมํโป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,290.00 
เมตร  หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 6,450  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม    
แบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  80   หน๎า   123 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay  
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ   Over – Lay  ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต    
สาย ชม.2016 บ๎านโป่ง  หมูํที่ 2  ตําบลแมํแฝก  เชื่อม บ๎านสหกรณ๑  หมูํที่ 7 ตําบลแมํแฝก  
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 1,295.00 เมตร      
หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 6,475  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  92  หน๎า     127 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay  
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตั้งไว้ 1,040,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจร Over – Lay  ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต             
สายบ๎านข๎าวแทํน หมูํที่ 3  ตําบลสันทรายหลวง  เชื่อม บ๎านหัวฝาย  หมูํที่ 3  ตําบลเมืองเล็น     
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร           
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 2,763 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  152    หน๎า   148 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay  
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตั้งไว้ 890,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ   Over-Lay  ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต       
สายบ๎านสันป่าสัก หมูํที่ 6 ตําบลสันทรายหลวง เชื่อม บ๎านฟ้ามุํย  หมูํที่ 1 ตําบลหนองจ๏อม  
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ  รายละเอียดดังนี้ 

ช่วงท่ี 1   ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.50 เมตร ยาว 147.00  เมตร หนา 0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 461.00  เมตร หนา 0.05 เมตร 

ความยาวรวม  608.00  เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา  2,505.50  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่    155  หน๎า   149 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay   
     ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรแบบ  Over – Lay ด๎วยแอสฟัลต๑คอนกรีต      
สาย ชม.2085 บ๎านน๎อย หมูํที่ 11  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหมํ  
ขนาดผิวจราจรกว๎าง  6.00  เมตร  ยาว 1,113.00  เมตร หนา  0.05  เมตร  หรือพื้นที่รวม   
ไมํน๎อยกวํา  6,678  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   102   หน๎า   130 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   20. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์    
     คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีตสายบ๎านทุํงเสี้ยว     
หมูํที่  3  ตําบลบ๎านกลาง  เชื่อม  บ๎านโรงวัว  หมูํที่  1  ตําบลนํ้าบํอหลวง  อําเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.50 เมตร  ยาว 870.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,785  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  138    หน๎า   142 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   21. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์   
      คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,980,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีตสาย บ๎านหนองเตํา 
(บ๎านห๎วยเกี๋ยง) หมูํที่ 4 ตําบลแมํวิน เชื่อม บ๎านขุนวาง  หมูํที่ 12 ตําบลแมํวิน  อําเภอ แมวําง  
จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 8.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  หนา  0.05 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,092 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 139    หน๎า   143 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 242 - 

   22. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต ์
      คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,960,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 
1284 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009  บ๎านขุนกลาง  หมูํที่ 7 ตําบลบ๎านหลวง  อําเภอ
จอมทอง  เชื่อม บ๎านขุนวาง  หมูํที่ 12  ตําบลแมํวิน  อําเภอแมํวาง  จังหวัดเชียงใหม ํ
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว 840.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่รวม          
ไมํน๎อยกวํา 5,040 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด
เชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555)  เพิ่มเติม ฉบับที่  1  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2553  ปี 2553  รายการที่  7 หน๎า   14 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
 

   23.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,970,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต๑คอนกรีต สายบ๎านผาจุก หมูํที่ 8  

ตําบลดอยเตํา เชื่อม บ๎านโป่งทุํง  หมูํที่ 5 ตําบลโป่งทุํง  อําเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ  
ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  51    หน๎า   111 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   24. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์   
      คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต สาย ชม. 5138       
บ๎านต๎นผึ้ง  หมูํที่ 2 ตําบลเหมืองแก๎ว  อําเภอแมํริม เชื่อม บ๎านป่าขํอยใต๎  หมูํที่ 2 ตําบล  
สันผีเสื้อ  อําเภอเมืองเชียงใหมํ  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.50 เมตร ยาว  
890.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,895 ตารางเมตร   รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  98   หน๎า   129 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   25. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์  
     คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,980,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีตสาย ชม.5111         
บ๎านโป่งนก หมูํที่ 8  ตําบลบ๎านสหกรณ๑ อําเภอแมํออน เชื่อม บ๎านแมํฮํองไคร๎  หมูํที่  8  
ตําบลแมํโป่ง  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 940.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา  4,700  ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   109   หน๎า   133 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   26. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต ์
      คอนกรตี 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต  สาย ชม.3039      
บ๎านป่าไผํ  หมูํที่ 7 ตําบลแชํช๎าง เชื่อม บ๎านร๎องกํองข๎าว หมูํที่ 12 ตําบลบวกค๎าง          
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 820.00  เมตร  
หนา 0.05 เมตร  หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 4,920 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  101    หน๎า   130 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   27. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล ตั้งไว้ 1,950,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางเคปซีล  สาย ชม.4067  บ๎านวัดจันทร๑     

หมูํที่  3  ตําบลบ๎านจันทร๑  อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555)  เพิ่มเติมฉบับที่  1  และแก๎ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1  ปี 2553  รายการที่   1  หน๎า  8 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   28. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล ตั้งไว้ 1,980,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางเคปซีล สาย ชม.4052 บ๎านอมก๐อย  หมูํที่ 1  

ตําบลอมก๐อย  เชื่อมบ๎านแมํหลองน๎อย  หมูํที่ 2 ตําบลสบโขง อําเภออมก๐อย  จังหวัด
เชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 
4,440 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 136   หน๎า   142 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   29. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต 
      เสริมเหล็ก 

ตั้งไว้ 1,994,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม.4259     
บ๎านสันป่ากํอ  หมูํที่ 2 ตําบลแมํคะ  เชื่อม บ๎านสันทรายครองน๎อย หมูํที่ 6 ตําบลเวียง  
อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร  ยาว 530.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 3,180 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่    61  หน๎า   115 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   30. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต 
      เสริมเหล็กและผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและผิวทางแอสฟัลต๑
คอนกรีต สายบ๎านขัวสูง หมูํที่ 1 ตําบลเมืองเล็น เชื่อมบ๎านขัวโก หมูํที่ 4 ตําบลสันป่าเปา 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 

- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว๎าง 5.00 เมตร ยาว 502.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
- ผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีตกว๎าง 5.00 เมตร  ยาว  545.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ความยาวรวม 1,047.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา  5,240 ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  89 หน๎า   126 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   31. โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต 
      เสริมเหล็ก 

ตั้งไว้ 1,970,000 บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําบูรณะทางโดยวิธีซํอมสร๎างผิวทางด๎วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม.2171 
บ๎านสันกลาง หมูํที่ 5  ตําบลป่าไหนํ  เชื่อม  บ๎านขามสุํมนอก  หมูํที่ 6 ตําบลสันทราย  อําเภอพร๎าว  
จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 3,900 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  75 หน๎า   121 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   32. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ตั้งไว้ 1,968,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สายบ๎านต๎นส๎าน หมูํที่ 6 ตําบล      

แมํสูน  เชื่อมบ๎านปางควาย  หมูํที่ 6  ตําบลแมํงอน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหมํ ขนาด
กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  21    หน๎า  101  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   33. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ตั้งไว้ 1,933,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ๎านเปียงหลวง   หมูํที่  1  ตําบล

เปียงหลวง เชื่อม บ๎านแปกแซม  หมูํที่ 6 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง  จังหวัด
เชียงใหมํ ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   30   หน๎า   104 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   34. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ตั้งไว้ 1,941,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สาย ชม.4029  บ๎านแมํขานใหมํ    

หมูํที่ 1 ตําบลแมํสาบ เชื่อม บ๎านห๎วยทรายขาว หมูํที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหมํ  กว๎าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  6    หน๎า   93 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   35. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ตั้งไว้ 1,989,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล  สายบ๎านนํ้ารู  หมูํที่ 6  ตําบลเมืองนะ  

เชื่อม บ๎านห๎วยจะคําน หมูํที่ 9 ตําบลปิงโค๎ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมํ กว๎าง 6.00 เมตร 
ยาว 575.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          จ านวน      570,820  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                      จ านวน   1,418,180  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่   23   หน๎า   102 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   36. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ตั้งไว้ 1,953,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล สายบ๎านวังหม๎อ  หมูํที่  1  ตําบล   

บ๎านแอํน  อําเภอดอยเตํา  เชื่อม บ๎านป่าขาม  หมูํที่ 2  ตําบลบ๎านตาล  อําเภอฮอด  จังหวัด
เชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง 6.00  เมตร  ยาว 975.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 49  หน๎า  111 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   37. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 12,650,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข๎ากาดเมืองผี  หมูํที่  7    

บ๎านทรายขาว ตําบลศรีดงเย็น   เชื่อม บ๎านห๎วยมํวง  หมูํที่ 6 ตําบลปงตํา  อําเภอไชยปราการ  
จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง 6.00  เมตร ยาว 3,375.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว   แนวทางการพัฒนา: 
ปรับปรุงพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและบริการทางการทํองเที่ยว  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555)   
ปี 2553  รายการที่  6   หน๎า  199 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการเศรษฐกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร๑ : 
สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว 

   38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,925,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ๎านบน – บ๎านแมํอวม          

(เลี่ยงเมือง)  บ๎านชํางเคิ่งบน  หมูํที่ 12  ตําบลชํางเคิ่ง  เขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลแมํแจํม  
เชื่อม บ๎านตํอเรือ  หมูํที่ 2  ตําบลชํางเคิ่ง  เขตรับผิดชอบองค๑การบริหารสํวนตําบลชํางเคิ่ง  
ตําบลชํางเคิ่ง อําเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ ขนาดผิวจราจรกว๎าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553– 2555) เพิ่มเติมฉบับที่ 1และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ปี 2553  รายการที่ 1 หน๎า   19 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   39. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,625,500 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ๎านทํามะแกง  หมูํที่ 7  ตําบล      

ทําตอน   เชื่อมบ๎านแมํสลัก  หมูํที่ 6  ตําบลแมํนาวาง  อําเภอแมํอาย  จังหวัดเชียงใหมํ  
รายละเอียดดังนี้ 

ช่วงท่ี 1   ขยายไหลํทางข๎างละ 1.00 เมตร ยาว 1,281.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2  ขยายไหลํทางข๎างละ 1.50 เมตร ยาว  110.00 เมตร     หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 3  ขยายไหลํทางข๎างละ 2.00 เมตร ยาว   25.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมํน๎อยกวํา 2,585.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดเชียงใหม ํ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา : การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  140    หน๎า   143 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 

   40. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 709,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชนิดเข็มตอก ข๎ามลําเหมืองหลวง  

บ๎านสัน หมูํที่ 6 ตําบลบ๎านแม เชื่อม บ๎านสันใหมํหมูํที่ 3 ตําบลนํ้าบํอหลวง อําเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง  7.00 เมตร  ยาว 8.00 เมตร ไมํมีทางเท๎า รายละเอียดตาม  
แบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  182   หน๎า   158 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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   41. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 977,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก  ข๎ามลําเหมืองหลวง  

บ๎านเหมืองฟู หมูํที่ 1 ตําบลบ๎านแม เชื่อม บ๎านหนองห๎า หมูํที่ 5 ตําบลนํ้าบํอหลวง  อําเภอ
สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหมํ  ขนาดกว๎าง 7.00 เมตร ยาว 12  เมตร ไมํมีทางเท๎า รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  183    หน๎า   159 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงถนนผิวจราจร ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นคําบํารุงรักษา  หรือซํอมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง  ลาดยาง  และคอนกรีต    

ซ่ึงเป็นที่ดินและสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ที่อยูํในความรับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงใหมํ  หรือถนนที่มีผลกระทบตํอความเดือดร๎อนของประชาชนโดยสํวนรวม
มีความจําเป็นต๎องบํารุงรักษาให๎อยูํในสภาพดี ดําเนินการซํอมบํารุงผิวจราจรอื่น ๆ เชํน   
ปูผิวทางแอสฟัลต๑คอนกรีต งานซํอมผิวทางคอนกรีต งานกํอสร๎างไหลํทาง งานจราจร
สังเคราะห๑ งานตัดหญ๎าไหลํทางและตัดแตํงกิ่งไม๎ งานแก๎ไขจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
ในการจราจร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  2  หน๎า   91 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : สร๎างความเป็นเลิศในด๎านการให๎บริการสาธารณะ 
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 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

รวม 10,000,000    บาท 

   โครงการจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

ตั้งไว้ 10,000,000    บาท 

    เพื่อจํายเป็นคําจ๎างออกแบบ ประมาณราคา คําควบคุมงานที่จํายให๎แกํหนํวยงานของรัฐ
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ในการดําเนินการสํารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ  ประมาณราคา  กําหนดรายละเอียดรายการประกอบแบบ   คํากํอสร๎างโครงการ 
ด๎านงานอาคาร งานถนน งานสะพาน งานสะพานลอย งานด๎านวิศวกรรม งานด๎านการผังเมือง 
งานด๎านสถาปัตยกรรม งานด๎านภูมิสถาปัตย๑ งานด๎านศิลปกรรมและงานด๎านอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข๎องกับอํานาจหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา: การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการคมนาคมขนสํง ด๎านสาธารณูปโภคและด๎านสาธารณูปการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่  244  หน๎า   179 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด๎านการพัฒนาการบริหารจัดการ  ประเด็น
ยุทธศาสตร๑ : เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ๑เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

 ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 
    เพื่อจํายเป็นเงินชดเชยคํางานกํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับราคาได๎  (คํา K)   ให๎แกํ

ผู๎ประกอบการอาชีพงานกํอสร๎างที่ทําสัญญาแบบปรับราคาได๎กับองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดเชียงใหมํที่ประสบปัญหาขาดสภาพคลํองทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 
…………………………………. 



 

 

 

   

 
           แผนงานการเกษตร 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     5,600,000       บาท  แยกเป็น 

แผนงานการเกษตร 
 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 600,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 600,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม 600,000 บาท 

   1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน  
   การเกษตร 

ตั้งไว ้ 500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เช่น
การฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจของการท าการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  การจัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  
การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า ดินเส่ือมโทรม  การจัด
กิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร  หรือการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมหรือการฝึกอบรม  สัมมนา  เช่น ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง   ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางการพัฒนา : 
สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553   รายการที่ 1       
หน้า   184 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านการเศรษฐกิจ   ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ส่งเสริมเกษตรครบวงจรเพื่อการบริโภคและการส่งออก 
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   2.โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงาน 

   ท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
ตั้งไว้ 

 
100,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้ หรือพื้นที่บริเวณรอบนอกโรงงานฯ โดยจ่ายเป็น  ค่าเมล็ดพันธุ์พืช  ค่าดิน
ส าหรับปลูกพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างแรงงาน ค่าผ้าใบหรือพลาสติก ฯลฯ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือการจ้างนิติบุคคลด าเนินการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                  
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 
2555) ปี 2553  รายการที่ 1   หน้า   205 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์: อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
…………………………………. 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 5,000,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม 5,000,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 5,000,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
รวม     5,000,000 บาท 

   1. โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ตั้งไว ้ 5,000,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน     

โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่ากล้าไม้  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์   
ค่าจ้างเหมาบริการ   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ    โดย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือการจ้างนิติบุคคล/บุคคล
ธรรมดาด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2553 – 2557)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555) ปี 2553  รายการที่ 1   หน้า   201 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์: การประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทน 

 
………………………………….. 

 



   

 

 

 

 
           แผนงานงบกลาง 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      154,954,660    บาท  แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 154,954,660     บาท 
 งบกลาง รวม 154,954,660     บาท 
  งบกลาง รวม 154,954,660     บาท 
  ค่าช าระหนี้เงินต้น ตั้งไว้    2,190,850  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้กองทุนสะสม อบจ. (กสอ.)  จ านวนทั้งส้ิน 2,190,850 บาท     

ตามสัญญาเลขที่ 247/2542 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 ปีนี้งวดที่ 10 โดยเป็นเงินต้นที่ไม่ต้อง
จ่ายดอกเบี้ย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้    3,452,100  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 10  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  ส ารองจ่าย ตั้งไว้ 136,846,410 บาท 
   เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามความจ าเป็นเหมาะสม  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 3,815,300 บาท 
   1.เงินสมทบ กสจ.      ตั้งไว้ 15,300   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วน

ราชการซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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   2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
    ระดับปริญญาตรี  

ตั้งไว้ 640,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จ านวน 16 ราย ๆ ละ 40,000 บาท  
เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น    
ตามหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 16  กันยายน  2547      
และแก้ไขเพิ่มเติม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    
แนวทางการพัฒนา  :  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  8  หน้า  281 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ ์

   3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
    ระดับปริญญาโท  

ตั้งไว้ 360,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จ านวน 6 ราย ๆ ละ 60,000 บาท    
เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น    
ตามหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 16  กันยายน  2547    
และแก้ไขเพิ่มเติม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2553 – 2557)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา  :  การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ  และตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  7 หน้า 281 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธ ์
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   4. โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อส าหรับ 
     นักเรียนด้อยโอกาส 

ตั้งไว้ 300,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี   ส าหรับ นักเรียน โรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)    
ที่เรียนดีและผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษา     
จ านวน 5 ทุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่            
30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับ   
เด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2553 – 2557)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา  :  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และตามแผนพัฒนาสามปี              
(พ.ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 รายการที่  15  หน้า 224 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ด้านสังคม   ประเด็นยุทธศาสตร์  : ส่งเสริม
ให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   5.  เงินค่าตอบแทนข้าราชการองค์การบริหารส่วน  
     จังหวัดตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินช่วยพิเศษ จ านวน 400,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษจ านวน  3  เท่าของเงินเดือน    ในกรณีข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 7,800,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบท.) ตาม

พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตรา     
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน  (ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ไม่รวมเงินอุดหนุน จ านวน 780,000,000 บาท) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ต าแหน่งคร ู

(เงิน ช.ค.บ.)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 

……………………………………………… 
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