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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น                 

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิก

ทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ                 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีสถานะการเงิน ดังนี้  

1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน   1,078,107,096.38 บาท 

1.1.2   เงินสด  270.25 บาท 

1.1.3   เงินสะสม   769,622,534.72 บาท 

1.1.4   ทนุสํารองเงินสะสม    376,932,853.76 บาท 
1.1.5   รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและ 

            ยังไม่ได้เบิกจ่าย     
113,828,189.55 บาท 

1.1.6   รายการทีไ่ด้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ 

           ผูกพัน                     

17,918,800.00 บาท 

1.1.7   เงินกู้คงค้าง   10,954,240.00 บาท 

2.   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

(1)  รายรบัจริงทั้งสิ้น  1,174,760,332.18 บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร  105,853,941.61 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต 8,605,128.60 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 13,376,690.65 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการ

พาณิชย์ 

- บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 650,101.60 บาท 
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หมวดรายได้จากทุน  728,860.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 980,499,008.72 บาท 

หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  65,046,601.00 บาท 

      (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์          301,863,210.28   บาท 

(3) รายจ่ายจริง  จํานวน  804,009,536.53  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง 73,273,130.63 บาท 

งบบุคลากร 86,443,026.18 บาท 

งบดําเนินการ 437,460,389.04 บาท 

งบลงทุน 146,660,484.19 บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน 20,075,730.00 บาท 

งบเงินอุดหนนุ 40,096,776.49 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รฐับาลให้        301,863,210.28   บาท 

โดยระบุวัตถปุระสงค์         

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตาม        365,183,630.18    บาท 

อํานาจหน้าที ่  
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2.1  รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 105,853,941.61       79,000,000        92,000,000         

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 8,605,128.60            1,300,000          1,140,000           

และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 13,376,690.65          8,970,000          35,825,000        

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค -                             -                     -                      

และการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 650,101.60                400,000             505,000              

หมวดรายได้จากทุน 728,860.00               30,000                30,000                

รวมรายได้จัดเก็บ 129,214,722.46     89,700,000       129,500,000     

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 980,499,008.72       776,300,000     895,500,000      

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ 980,499,008.72      776,300,000    895,500,000     

แล้วจัดสรรให้ อปท.

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 65,046,601.00           64,000,000        100,000,000       

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 65,046,601.00          64,000,000        100,000,000      

ให้ อปท. 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน -                             -                     -                      

ให้โดยระบุวัตถุประสงค์

-                             -                     -                      

ให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวม 1,174,760,332.18  930,000,000     1,125,000,000  

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
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2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555

งบกลาง 73,273,130.63         126,654,450    143,028,050         

งบบุคลากร 86,443,026.18          113,845,700   114,996,200         

งบดําเนินการ 437,460,389.04       392,419,750   567,753,140        

งบลงทุน 146,660,484.19        236,705,100    277,867,910        

งบเงินอุดหนุน 40,096,776.49          41,725,000      4,504,700             

งบรายจ่ายอื่น 20,075,730.00         18,650,000       16,850,000            

รวม 804,009,536.53     930,000,000    1,125,000,000     

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555

คําแถลงงบประมาณ
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ส่วนที่  2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อําเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เร่ือง

ของ

พ.ศ.2555
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
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ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 220,333,830        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,595,300          

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 78,830,640          

แผนงานสาธารณสุข 10,000,000           

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,624,700          

แผนงานเคหะและชุมชน 102,609,680         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 59,938,400          

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 95,428,700          

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 344,097,800        

แผนงานการเกษตร 27,512,900          

แผนงานการพาณชิย์ -                        

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 143,028,050        

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,125,000,000     

ด้าน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00100)

งานบริหารท่ัวไป
งานวางแผนสถติิ

และวิชาการ

งานบริหาร

งานคลัง
รวม

(00111) (00112) (00113)

งบบุคลากร 33,374,600     6,119,000         14,380,600      53,874,200      

เงินเดือน(ฝา่ยการเมอืง) 11,499,500       -                     -                     11,499,500       

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 21,875,100      6,119,000          14,380,600       42,374,700      

งบดําเนนิการ 137,961,900      8,603,340        16,858,300      163,423,540    

ค่าตอบแทน 11,125,000       300,000             10,510,000       21,935,000       

ค่าใชส้อย 120,953,200    7,696,340         2,483,800         131,133,340     

ค่าวัสดุ 4,683,700        607,000             1,214,500         6,505,200          

ค่าสาธารณูปโภค 1,200,000         -                     2,650,000          3,850,000          

งบลงทุน 988,690           1,184,200        513,200           2,686,090         

ค่าครุภัณฑ์ 988,690            1,184,200         413,200            2,586,090          

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                    -                     100,000             100,000             

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 350,000           -                    -                    350,000            

รายจ่ายอื่น 350,000            -                     -                    350,000             

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    -                    

เงินอุดหนุน -                    -                     -                     -                     

รวม 172,675,190     15,906,540         31,752,100      220,333,830      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อําเภอเมืองเชียงใหม่        จังหวัดเชียงใหม่

งาน

งบ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

ภายใน

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย

รวม

(00121) (00122) (00123)

งบบุคลากร 10,693,700     -                    -                    10,693,700      

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 10,693,700      -                     -                     10,693,700       

งบดําเนนิการ -                   -                    10,746,000      10,746,000      

ค่าตอบแทน -                    -                     -                     -                     

ค่าใชส้อย -                    7,000,000         7,000,000          

ค่าวัสดุ -                    3,746,000         3,746,000         

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                     -                    

งบลงทุน -                   -                    9,155,600         9,155,600         

ค่าครุภัณฑ์ -                    124,000             124,000             

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                    -                     9,031,600          9,031,600          

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    -                    

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     -                     

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    -                    

เงินอุดหนุน -                    -                     -                     -                     

รวม 10,693,700     -                    19,901,600      30,595,300      

งาน

งบ
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แผนงานการศึกษา  (00210)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการศกึษา

งานระดับก่อน

วัยเรียนและ

ประถมศกึษา

งานระดับ

มัธยมศกึษา

งานการศึกษา

ไม่กําหนดระดับ
รวม

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

งบบุคลากร 15,905,300      -                    -                    -                    15,905,300     

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 15,905,300       -                     -                     -                     15,905,300      

งบดําเนนิการ 1,458,200        18,419,800      10,210,000      15,504,400       45,592,400     

ค่าตอบแทน 100,000            -                     -                     -                     100,000            

ค่าใชส้อย 950,000            15,942,000       10,210,000       15,504,400       42,606,400       

ค่าวัสดุ 408,200            2,477,800        -                     -                     2,886,000        

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                     -                     -                    

งบลงทุน 9,372,890       1,019,800        6,940,250        -                    17,332,940    

ค่าครุภัณฑ์ 2,160,590         255,500            3,600,350          -                     6,016,440         

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 7,212,300        764,300            3,339,900         -                     11,316,500      

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    -                    -                   

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     -                     -                    

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    -                    -                   

เงินอุดหนุน -                    -                     -                     -                     -                    

รวม 26,736,390     19,439,600      17,150,250      15,504,400       78,830,640     

งาน

งบ
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แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน

งานศูนย์บริการ

สาธารณสุข
รวม

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

งบบุคลากร -                   -                    -                    -                    -                   

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                    -                     -                     -                   

งบดําเนนิการ -                   10,000,000       -                    -                    10,000,000      

ค่าตอบแทน -                   -                    -                    -                   

ค่าใชส้อย -                    10,000,000        -                     10,000,000       

ค่าวัสดุ -                    -                     -                     -                   

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                     -                   

งบลงทุน -                   -                    -                    -                    -                   

ค่าครุภัณฑ์ -                   -                    -                    -                   

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                   -                    -                    -                   

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    -                    -                   

รายจ่ายอื่น -                   -                    -                    -                   

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    -                    -                   

เงินอุดหนุน -                   -                    -                    -                   

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

งาน

งบ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์

งานสวัสดิการ

สังคมและสังคม

สงเคราะห์

รวม

(00231) (00232)

งบบุคลากร 3,034,800        -                    3,034,800        

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,034,800         -                     3,034,800        

งบดําเนนิการ 2,004,920        3,168,200        5,173,120        

ค่าตอบแทน 200,000            -                     200,000             

ค่าใชส้อย 483,000            750,000            1,233,000         

ค่าวัสดุ 926,920            2,418,200         3,345,120         

ค่าสาธารณูปโภค 395,000            -                     395,000             

งบลงทุน 4,326,780       90,000              4,416,780        

ค่าครุภัณฑ์ 406,880            90,000               496,880            

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 3,919,900         -                     3,919,900         

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    

เงินอุดหนุน -                    -                     -                     

รวม 9,366,500        3,258,200        12,624,700      

งาน

งบ
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

รวม

(00241) (00242) (00243) (00244)

งบบุคลากร -                   -                    -                    -                    -                   

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                    -                     -                     -                     -                   

งบดําเนนิการ 12,473,380     6,750,000        30,000,000       28,500,000       77,723,380   

ค่าตอบแทน 600,000             -                     -                     -                     600,000            

ค่าใชส้อย 7,700,000        -                     30,000,000        28,500,000       66,200,000       

ค่าวัสดุ 4,173,380        6,750,000         -                     -                     10,923,380      

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                     -                     -                    

งบลงทุน 5,896,300        500,000            1,990,000        -                    8,386,300       

ค่าครุภัณฑ์ 2,075,300        -                     -                     -                     2,075,300        

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 3,821,000         500,000             1,990,000          -                     6,311,000         

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 16,500,000      -                    -                    -                    16,500,000      

รายจ่ายอื่น 16,500,000       -                     -                     -                     16,500,000       

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    -                    -                   

เงินอุดหนุน -                    -                     -                     -                     -                    

รวม 34,869,680     7,250,000        31,990,000      28,500,000       102,609,680   

งาน

งบ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)

งานบริหารท่ัวไป

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน

รวม

(00251) (00252)

งบบุคลากร -                   -                    -                    

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                    -                     -                    

งบดําเนนิการ -                   58,600,000       58,600,000       

ค่าตอบแทน -                    -                     -                     

ค่าใชส้อย -                    58,600,000       58,600,000       

ค่าวัสดุ -                    -                     -                    

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                    

งบลงทุน -                   -                    -                    

ค่าครุภัณฑ์ -                    -                     -                     

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                    -                     -                     

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     

งบเงินอุดหนุน -                   1,338,400        1,338,400        

เงินอุดหนุน -                   1,338,400         1,338,400         

รวม -                   59,938,400      59,938,400      

งาน

งบ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับศาสนาและ

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

งานวิชาการ

วางแผนและ

ส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว

รวม

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

งบบุคลากร -                   -                    -                    -                    -                   

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                    -                     -                     -                     -                   

งบดําเนนิการ -                   20,500,000       45,200,000      22,120,700      87,820,700    

ค่าตอบแทน -                    -                     -                     -                     -                    

ค่าใชส้อย -                    20,500,000       45,200,000       22,120,700       87,820,700     

ค่าวัสดุ -                    -                     -                     -                     -                   

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                     -                     -                   

งบลงทุน -                   -                    -                    4,948,000         4,948,000       

ค่าครุภณัฑ์ -                   -                    -                    -                    -                   

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                    -                     -                     4,948,000          4,948,000        

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    -                    -                   

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     -                     -                    

งบเงินอุดหนุน -                   510,000            -                    2,150,000         2,660,000        

เงินอุดหนุน -                    510,000             -                     2,150,000          2,660,000         

รวม -                   21,010,000      45,200,000      29,218,700      95,428,700    

งาน

งบ
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  

งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
รวม

(00311) (00312)

งบบุคลากร 31,488,200     -                    31,488,200      

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 31,488,200      -                     31,488,200       

งบดําเนนิการ 944,000           105,630,000    106,574,000    

ค่าตอบแทน -                    -                     -                     

ค่าใชส้อย 300,000            100,000             400,000             

ค่าวัสดุ 20,000              105,530,000     105,550,000     

ค่าสาธารณูปโภค 624,000            -                     624,000             

งบลงทุน 3,500,000        202,535,600    206,035,600    

ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000         33,300,000       35,300,000       

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 1,500,000         169,235,600     170,735,600    

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     

งบเงินอุดหนุน -                   -                    -                    

เงินอุดหนุน -                    -                     -                     

รวม 35,932,200     308,165,600    344,097,800   

งาน

งบ
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แผนงานการเกษตร  (00320)             

งานส่งเสริม

การเกษตร

งานอนุรักษ์

แหล่งน้ําและป่าไม้
รวม

(00321) (00322)

งบบุคลากร -                   -                    -                    

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                    -                     -                    

งบดําเนนิการ 100,000            2,000,000         2,100,000         

ค่าตอบแทน -                    -                     -                     

ค่าใชส้อย 100,000            2,000,000          2,100,000          

ค่าวัสดุ -                    -                     -                     

ค่าสาธารณูปโภค -                    -                     -                     

งบลงทุน -                   24,906,600      24,906,600      

ค่าครุภัณฑ์ -                    -                     -                     

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                    24,906,600        24,906,600        

งบรายจ่ายอ่ืน ๆ -                   -                    -                    

รายจ่ายอื่น -                    -                     -                     

งบเงินอุดหนุน 506,300           -                    506,300            

เงินอุดหนุน 506,300            -                     506,300             

รวม 606,300           26,906,600       27,512,900     

แผนงานงบกลาง  (00410)         

งบกลาง รวม

(00411)

งบกลาง 143,028,050   143,028,050    

งบกลาง 130,778,050   130,778,050    

บําเหน็จ/บํานาญ 12,250,000       12,250,000       

รวม 143,028,050   143,028,050    

งาน

งบ

งาน

งบ
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โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 45  และมาตรา 45/1 จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และโดยความเห็นชอบของผูว่้าราชการ 

จังหวัดเชียงใหม่  ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2554  เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555  ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น

1,125,000,000  บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สบิหา้ลา้นบาทถว้น) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                             ยอดรวม 1,025,000,000   บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                    ยอดรวม 100,000,000       บาท

ยอดรวม

ด้านบรหิารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 220,333,830      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,595,300         

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 78,830,640        

แผนงานสาธารณสุข 10,000,000         

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,624,700        

แผนงานเคหะและชุมชน 102,609,680       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 59,938,400         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 95,428,700        

แผนงาน

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่  
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ยอดรวม

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 344,097,800      

แผนงานการเกษตร 27,512,900        

แผนงานการพาณิชย์ -                      

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 143,028,050      

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 1,125,000,000   

ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ปฏบิัตกิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณที่ได้รับ

ความเห็นชอบตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม)                 

        (นายบุญเลิศ   บูรณุปกรณ)์

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่        เดือน                 พ.ศ. 

เห็นชอบ

    (ลงนาม)

    ตําแหน่ง  

             วันที่        เดือน                  พ.ศ.

แผนงาน



- 20 -

ส่วนที่  3

รายละเอียดประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อําเภอเมืองเชียงใหม่     จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2555

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานประมาณการรายรับ



หมวดภาษีอากร

ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555

หมวดภาษีอากร

ภาษบีํารุง อบจ.

จากสถานค้าปลีกยาสูบ

70,388,741.92         75,912,167.94         76,777,283.52        -    100  % 70,000,000.00         

ภาษบีํารุง อบจ.

จากสถานค้าปลีกน้ํามัน

13,650,582.16          12,691,189.39          15,303,461.28          -    100  % 10,000,000.00          

ภาษบีํารุง อบจ.

จากผู้เข้าพักโรงแรม

15,890,408.47          12,692,179.50          13,773,196.81         -    100  % 12,000,000.00          

รวมหมวดภาษีอากร 99,929,732.55        101,295,536.83       105,853,941.61       -    92,000,000.00        

หมวดค่าธรรมเนียม 

ั ใ
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ยอดต่าง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ   ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

ค่าปรับและใบอนุญาต

คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกับ

ใบอนญุาตขายสุรา

63,400.00                   -                              -                              -    -                          

ค่าธรรมเนยีมตามประมวล

กฏหมายที่ดินมาตรา 9

-                              926,000.00                 1,278,880.00            -    100  % 900,000.00               

ค่าธรรมเนยีมการ

จดทะเบยีนพาณิชย์

1,989,813.25            498,508.00                521,280.00                -    100  % -                            

คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ -                              177,300.00               45,700.00                  -    100  % 10,000.00                 

ค่าปรับผูก้ระทําผดิกฎหมาย

และข้อบงัคับทอ้งถิ่น 1,097,041.00             52,200.00                  321,179.32               -    100  % 30,000.00                 

ค่าปรับการผดิสัญญา 470,560.00                8,143,144.20            6,438,089.28            -    100  % 200,000.00               

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ -                              -                              -                              -    -                            



หมวดภาษีอากร

ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555ยอดต่าง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

รวมหมวดค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับและใบอนุญาต

3,620,814.25           9,797,152.20          8,605,128.60           -    1,140,000.00          

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ 55,162.50                  -                              -                              -    550,000.00               

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 29,757,955.89         35,516,256.43          11,527,430.51          -    100  % 9,000,000.00            

ดอกเบีย้เงินฝาก กสอ. 927,442.98               -                              1,849,260.14             -    100  % 1,000,000.00            

เงินปันผลหรอืเงินรางวัลต่าง ๆ -                              250.00                        -                              -    -                            

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ -                              -                              -                              -    25,275,000.00         

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 30,740,561.37        35,516,506.43         13,376,690.65         -    35,825,000.00        

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าจําหน่ายเศษของ -                              -                              -                              -    100,000.00               

ค่าขายแบบแปลน 292,300.00                1,150,100.00             448,900.00                -    100  % 400,000.00               

ค่ารับรองสําเนา -                              -                              1,344.00                    1,000.00                   
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และถ่ายเอกสาร

1, 1,

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 67,611.56                  1,373,200.88            199,857.60               -    100  % 4,000.00                   

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 359,911.56              2,523,300.88           650,101.60               -    505,000.00              

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 132,119.00                1,663,250.00             728,860.00               -    100  % 30,000.00                 

รวมหมวดรายได้จากทุน 132,119.00              1,663,250.00            728,860.00              -    30,000.00                

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษแีละคา่ธรรมเนยีม

รถยนตแ์ละล้อเลื่อน

624,257,090.53        580,309,867.28       661,290,681.84        -    100  % 630,000,000.00        

ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม 

พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

127,909,579.38       135,741,218.49       181,732,735.04       -    100  % 125,000,000.00       

3 -



หมวดภาษีอากร

ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555ยอดต่าง (%)

 ประมาณการรายรับจริง

ภาษมีูลค่าเพิ่มทีจ่ัดเก็บ

ตามประมวลรัษฎากร 5%

117,465,026.77       157,135,207.87      135,920,998.88       -    100  % 139,000,000.00       

ค่าภาคหลวงแร่ 2,568,086.41             1,252,778.64           1,554,592.96             -    100  % 1,500,000.00            

รวมหมวดภาษีจัดสรร 872,199,783.09     874,439,072.28     980,499,008.72      -    895,500,000.00      

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงนิอุดหนนุทัว่ไป สําหรับ

ดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที่

129,164,865.44        121,744,790.15       65,046,601.00           -    100  % 100,000,000.00        

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 129,164,865.44       121,744,790.15      65,046,601.00          -    100,000,000.00      

หมวดเงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์

เงนิอุดหนนุระบวุัตถุประสงค์

 - 2

ด้านการศกึษา -                              -                              -                              -    -                            

รวมหมวดเงินอุดหนุน

ระบุวัตถุประสงค์ -                            -                            -                            -    -                          

รวมทุกหมวด 1,136,147,787.26  1,146,979,608.77  1,174,760,332.18   -    1,125,000,000.00   

24 -
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รายละเอียด 

ประมาณการรายรบั 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

……………… 

 

 ประมาณการรายรับ                     รวมทั้งส้ิน     1,125,000,000    บาท   

หมวดภาษีอากร รวม          92,000,000   บาท 

 ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ  จํานวน     70,000,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน  จํานวน      10,000,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ภาษีบํารุง อบจ. ผู้เข้าพักโรงแรม  จํานวน      12,000,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต รวม        1,140,000   บาท 

 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 

   จํานวน           900,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ (จัดเก็บตามสัมปทานบัตร กระทรวงมหาดไทย มาตรา 

12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เลขที่ 3/2542 ปีที่ 11-15 (พ.ศ.2552 - 

2556)  ปีละ 900,000 บาท) 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  ไม่ได้ต้ังประมาณการรายรับไว้ 

 เนื่องจากปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหาร ส่ ว น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่          

ได้ถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

เชียงใหม่จัดเก็บเอง 
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 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  จํานวน         10,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ 

 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 

   จํานวน         30,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ  เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                

มีนโยบายให้ผู้ประกอบการชําระภาษีบํารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนํ้ามัน 

และค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ .จากผู้ เ ข้าพักโรงแรม ชําระภาษีฯ และ

ค่าธรรมเนียมฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ค่าปรับการทําผิดสัญญา  จํานวน       200,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ เ น่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                 

มีนโยบายให้ผู้รับจ้างดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงการต่าง ๆ              

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาจ้าง 

  ค่าปรับอื่น ๆ      ไม่ได้ต้ังประมาณการรายรับไว้ 

 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ     ไม่ได้ต้ังประมาณการรายรับไว้ 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม     35,825,000   บาท 

 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่  จํานวน           550,000    บาท 

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เ ร่ือง 

ค่าบริการ พ.ศ.2554 โดยได้กําหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการขอใช้

สถานที่  การยืมใช้พัสดุ และการรับกําจัดขยะมูลฝอย  ณ ศูนย์การจัดการ

ขยะมูลฝอย 

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จํานวน        9,000,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.  จํานวน        1,000,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 
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 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ  ไม่ได้ต้ังประมาณการรายรับไว้ 

 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด  ไม่ได้ต้ังประมาณการรายรับไว้ 

 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ  จํานวน      25,275,000   บาท 

ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เ ร่ือง 

ค่าบริการ พ.ศ.2554 โดยได้กําหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการขอใช้

สถานที่  การยืมใช้พัสดุ และการรับกําจัดขยะมูลฝอย  ณ ศูนย์การจัดการ

ขยะมูลฝอย 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม           505,000   บาท 

 ค่าจําหน่ายเศษของ  จํานวน           100,000    บาท 

 ประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

 เชียงใหม่ได้ดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม 

  แบบครบวงจร และมีการจําหน่ายขยะรีไซเคิลที่คัดแยกในแต่ละเดือน 

 ค่าขายแบบแปลน  จํานวน           400,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงีบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ 

 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร  จํานวน               1,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงีบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  จํานวน               4,000    บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ตามที่คาดว่าจะได้รับ เน่ืองจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-LAAS) ได้แยกประเภทรายรับใหม่ตามรหัสบัญชี ทําให้รายรับ            

ที่เคยรวมไว้กับประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เดิม ต้องแยกออกไปตามรหัส

บัญชีที่กําหนดใหม่  
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หมวดรายได้จากทุน รวม             30,000   บาท 

 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จํานวน             30,000   บาท 

ประมาณการต่ํากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 เน่ืองจากในปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สิน                 

ไปบางส่วนแล้ว  จึงประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ 

หมวดภาษีจัดสรร รวม    895,500,000   บาท 

 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน  จํานวน    630,000,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ  จํานวน    125,000,000   บาท 

ประมาณการตํ่ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 5%  

   จํานวน    139,000,000   บาท 

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ค่าภาคหลวงแร่  จํานวน        1,500,000    บาท 

  ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงีบประมาณ 2553   

หมวดเงินอุดหนุน รวม    100,000,000   บาท 

 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

   จํานวน    100,000,000   บาท 

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2553 โดยประมาณการ

ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปัจจุบัน 

 

*************** 
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รายละเอียดประมาณการ

รายจ่าย 
 



ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก  -  -  -  - 100 % 1,471,600

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  -  -  -  - 100 % 390,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  -  -  -  - 100 % 390,000

เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบจ.  -  -  -  - 100 % 860,900

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -  -  -  - 100 % 8,387,000

รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 11,499,500

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน  -  -  -  - 100 % 14,913,300

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน  -  -  -  - 100 % 1,744,000

เงินประจําตําแหน่ง  -  -  -  - 100 % 456,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  -  -  -  - 100 % 1,421,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
 -31-

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย
รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)



ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลูกจ้าง  -  -  -  - 100 % 99,200

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 2,710,500

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 530,400

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 21,875,100

รวมงบบุคลากร 33,374,600

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -  -  -  - 100 % 10,080,000

ค่าเบี้ยประชุม  -  -  -  - 100 % 170,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  -  -  -  - 100 % 875,000

รวมค่าตอบแทน 11,125,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 15,743,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  -  -  -  - 100 % 4,600,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล หรือเงินรางวัล  -  -  -  - 100 % 500,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้และพวงมาลา  -  -  -  - 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร  -  -  -  - 100 % 400,000

โครงการ อบจ.บริการประชาชน (GCS)  -  -  -  - 100 % 100,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์  -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์สองภาษา  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 5,500,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้หลักมนุษยสัมพันธพ์ัฒนาคน พัฒนางาน  -  -  -  - 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง  -  -  -  - 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัตหินา้ที่

 -  -  -  - 100 % 450,000

โครงการองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชยีงใหมพ่บสื่อมวลชน (Press Relationship)  -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 5,000,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ตามที่กฎหมายกําหนด

 -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลอืกตั้งผู้บริหาร สมาชกิสภา อบจ.เชียงใหม่  -  -  -  - 100 % 80,000,000

โครงการประชุม สัมนาเชิงวิชาการด้านบทบาท อํานาจ หนา้ที่ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

 -  -  -  - 100 % 3,000,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรอืค่าสนิไหมทดแทน  -  -  -  - 100 % 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  -  -  -  - 100 % 3,700,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100 % 270,000

รวมค่าใช้สอย 120,953,200

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  -  -  -  - 100 % 751,200

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -  -  -  - 100 % 50,000

วัสดุงานบา้นงานครัว  -  -  -  - 100 % 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 3,200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  -  -  -  - 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 100 % 452,500

รวมค่าวัสดุ 4,683,700

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไปรษณีย์  -  -  -  - 100 % 500,000

ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม  -  -  -  - 100 % 700,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,200,000

รวมงบดําเนินการ 137,961,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 100 % 33,500

ค่าเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลาย 20 แผ่น  จํานวน 2 เครื่องๆละ 

33,000 บาท

 -  -  -  - 100 % 66,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ค่าชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมอุปกรณ์ สําหรับการประชุมสภาฯ  -  -  -  - 100 % 328,490

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 12 ลา้นพิกเซล 

จํานวน 1 กล้อง

 -  -  -  - 100 % 7,000

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 14 ลา้นพิกเซล

จํานวน 1 กล้อง

 -  -  -  - 100 % 9,000

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่

18 ลา้นพิกเซล จํานวน  1  กล้อง

 -  -  -  - 100 % 26,000

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด  -  -  -  - 100 % 34,800

ค่าคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุดๆ ละ 24,100 บาท  -  -  -  - 100 % 72,300

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา้/นาที) 3 เครื่อง ๆละ 

5,200 บาท

 -  -  -  - 100 % 15,600
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ส ีแบบ Network จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

22,000 บาท

 -  -  -  - 100 % 66,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  -  -  -  - 100 % 330,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 988,690

รวมงบลงทุน 988,690

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล หรอืพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่

เพื่อการจัดหา หรอืปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

 -  -  -  - 100 % 350,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 350,000

รวมงานบริหารทั่วไป 172,675,190

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน  -  -  -  - 100 % 5,236,300

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน  -  -  -  - 100 % 468,900

เงินประจําตําแหน่ง  -  -  -  - 100 % 67,200

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 282,200

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 64,400
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 6,119,000

รวมงบบุคลากร 6,119,000

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  -  -  -  - 100 % 300,000

รวมค่าตอบแทน 300,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 126,340

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรม

สารสนเทศทางการบริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

 -  -  -  - 100 % 600,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.ชม.  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชยีงใหมป่ระจําป ี2555

 -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและสง่เสริมการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชยีงใหม ่(Clinic Center) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 5,000,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร  -  -  -  - 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 7,696,340

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  -  -  -  - 100 % 207,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 100 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 607,000

รวมงบดําเนินการ 8,603,340

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว  -  -  -  - 100 % 5,800

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์  4 ชุดๆ ละ 

35,100 บาท

 -  -  -  - 100 % 140,400
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หนา้/นาที)  2 เครื่องๆละ 

9,000 บาท

 -  -  -  - 100 % 18,000

ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานพร้อมแผ่น CD-ROM 100 ชุด  -  -  -  - 100 % 1,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  -  -  -  - 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,184,200

รวมงบลงทุน 1,184,200

รวมงานวางแผนสถติิและวชิาการ 15,906,540

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน  -  -  -  - 100 % 12,301,500

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน  -  -  -  - 100 % 998,500

เงินประจําตําแหน่ง  -  -  -  - 100 % 134,400

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 802,200

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 144,000

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 14,380,600

รวมงบบุคลากร 14,380,600

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทน

 -39-



ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  -  -  -  - 100 % 800,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  -  -  -  - 100 % 610,000

ค่าเช่าบ้าน  -  -  -  - 100 % 1,500,000

เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  -  -  -  - 100 % 600,000

เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล  -  -  -  - 100 % 7,000,000

รวมค่าตอบแทน 10,510,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 990,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้  -  -  -  - 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม 

และสถานประกอบการน้ํามัน

 -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการพัฒนาความรู้เรื่องการประกันสังคมของลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

อบจ.เชียงใหม่

 -  -  -  - 100 % 93,800

โครงการจัดทําโปรแกรมการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของ อบจ.เชียงใหม่  -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการโรงแรมในดวงใจของผูพ้ักและนักท่องเที่ยว  -  -  -  - 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร  -  -  -  - 100 % 700,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 2,483,800
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  -  -  -  - 100 % 384,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -  -  -  - 100 % 160,000

วัสดุงานบา้นงานครัว  -  -  -  - 100 % 180,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 220,000

วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 100 % 270,000

รวมค่าวัสดุ 1,214,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า  -  -  -  - 100 % 1,800,000

ค่าน้ําประปา  -  -  -  - 100 % 500,000

ค่าโทรศัพท์  -  -  -  - 100 % 350,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,650,000

รวมงบดําเนินการ 16,858,300

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก 4 ตัว ๆ ละ 

5,800 บาท

 -  -  -  - 100 % 23,200

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต พร้อมกระจก 1 ตัว  -  -  -  - 100 % 7,900
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 18 ตู ้ๆ ละ 5,400 บาท  -  -  -  - 100 % 97,200

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  1 ชุด  -  -  -  - 100 % 24,100

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  38,100 บาท

 -  -  -  - 100 % 76,200

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หนา้/นาที)  จํานวน 

2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท

 -  -  -  - 100 % 18,000

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท  -  -  -  - 100 % 6,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  -  -  -  - 100 % 160,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 413,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  -  -  -  - 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000

รวมงบลงทุน 513,200

รวมงานบริหารงานคลัง 31,752,100

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 220,333,830

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน  -  -  -  - 100 % 2,398,600

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน  -  -  -  - 100 % 207,900

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 6,293,800

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 1,793,400

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 10,693,700

รวมงบบุคลากร 10,693,700

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,693,700

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล  -  -  -  - 100 % 5,000,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  -  -  -  - 100 % 1,500,000

รวมค่าใช้สอย 7,000,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 3,500,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย  -  -  -  - 100 % 96,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

วัสดุอื่นๆ  -  -  -  - 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 3,746,000

รวมงบดําเนินการ 10,746,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ค่าเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/SSB  ชนิดประจําที่ 100 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 80,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 14 ลา้นพิกเซล 

จํานวน 2 กล้อง

 -  -  -  - 100 % 18,000

ค่ากล้องถ่ายภาพ แบบปรับความยาวโฟกัสเลนส ์ความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 

16 ลา้นพิกเซล  จํานวน 1 กล้อง

 -  -  -  - 100 % 26,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 124,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตําบลหางดง 

ซอย 19 บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5  ตําบลหางดง  เชื่อม บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,604,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการวางทอ่ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าต้นกวาว  หมู่ที่ 4  

ตําบลชมภู เชื่อมบ้านสุพรรณ หมู่ที่ 6 ตําบลป่าบง  อําเภอสารภี  จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 2,448,000

โครงการก่อสร้างฝายเหมืองเหล่ามะเกลอื บ้านผาจุก  หมู่ที่ 8 ตําบลดอยเตา่ 

อําเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 789,800

โครงการขุดลอกลําห้วยข้าวพวง บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแปะ เชื่อม

บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ตําบลแมส่อย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 510,800

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่กลาง บ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่ 6 ตําบลข่วงเปา เชื่อม

บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว เชื่อมบ้านวังปิน หมู่ที่ 1 ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,992,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ยะ บ้านปะหัวเสือ หมู่ที่ 12, บา้นน้ําลัด หมู่ที่ 13 

ตําบลบา้นหลวง เชื่อมบ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่อังครักษ ์หมู่ที่ 15 

ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,687,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,031,600

รวมงบลงทุน 9,155,600

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 19,901,600

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,595,300

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน  -  -  -  - 100 % 5,062,900

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน  -  -  -  - 100 % 991,500

เงินประจําตําแหน่ง  -  -  -  - 100 % 205,200

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 8,130,500

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 1,515,200

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 15,905,300

รวมงบบุคลากร 15,905,300

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  -  -  -  - 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  -  -  -  - 100 % 100,000

ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  -  -  -  - 100 % 200,000

โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  -  -  -  - 100 % 100,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร  -  -  -  - 100 % 400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 950,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  -  -  -  - 100 % 102,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 100 % 106,200

รวมค่าวัสดุ 408,200

รวมงบดําเนินการ 1,458,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอยีด 400*400 จุดต่อตารางนิ้ว  

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 100 % 180,000

ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อย 4 ฟุต  พร้อมกระจก 10 ชุด ๆละ 5,800 บาท  -  -  -  - 100 % 58,000

ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู  2 เครื่อง ๆ 

ละ 52,000 บาท

 -  -  -  - 100 % 104,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก(ดเีซล)ขนาด 4 ตัน 6 ลอ้ จํานวน  1 คัน  -  -  -  - 100 % 1,625,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 kg จํานวน 1  เครื่อง  -  -  -  - 100 % 6,990

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ สําหรับงานประมวลผล จํานวน  4 เครื่องๆ ละ 

34,800 บาท

 -  -  -  - 100 % 139,200

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา (28 หนา้/นาที) จํานวน 1  เครื่อง  -  -  -  - 100 % 9,000

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา้/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ 

ละ 5,200 บาท

 -  -  -  - 100 % 10,400

ค่าเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ีจํานวน  1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 28,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,160,590

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรอืแลกเปลี่ยนที่ดิน

ค่าจัดซื้อที่ดนิ 26 ไร ่3 งาน 57 ตารางวา เพื่อขยายพื้นที่ ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  -  -  -  - 100 % 1,344,700

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุง้ ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  -  -  -  - 100 % 100,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ร.ร.ตน้แก้วผดุงพิทยาลัย  -  -  -  - 100 % 447,600

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ําภายในโรงเรียน

ตน้แก้วผดุงพิทยาลัย

 -  -  -  - 100 % 485,000

อาคารต่างๆ

ค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต จํานวน 1 หลัง ร.ร.แม่อายวิทยาคม  -  -  -  - 100 % 4,835,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,212,300

รวมงบลงทุน 9,372,890

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 26,736,390

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  -  -  -  - 100 % 7,662,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.ตน้แก้วผดุงพิทยาลยั  -  -  -  - 100 % 7,960,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  -  -  -  - 100 % 60,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ร.ร.ตน้แก้วผดุงพิทยาลัย  -  -  -  - 100 % 60,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  

ร.ร.ตน้แก้วผดุงพิทยาลัย

 -  -  -  - 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 15,942,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม(นม)  ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก  -  -  -  - 100 % 1,073,800

ค่าอาหารเสริม(นม)  ร.ร.ตน้แก้วผดุงพิทยาลัย  -  -  -  - 100 % 1,404,000

รวมค่าวัสดุ 2,477,800

รวมงบดําเนินการ 18,419,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens

 จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 100 % 30,000

ค่าเครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens

 จํานวน  2 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท

 -  -  -  - 100 % 48,000

ค่าโทรทัศน์ส ีแอล ซ ีด ี(LCD TV) ความละเอยีดจอภาพ  1920* 1080 พกิเซล 

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 17,500 บาท

 -  -  -  - 100 % 87,500
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์

ค่ากล้องจุลทรรศน ์ชนิด 2 ตา (งานการสอน) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 39,000  -  -  -  - 100 % 78,000

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัต)ิ 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 255,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรอืแลกเปลี่ยนที่ดิน

ค่าจัดซื้อที่ดนิ 2 ไร ่2 งาน 19 ตารางวา เพื่อขยายพื้นที่ ร.ร.ตน้แก้วผดุงพิทยาลัย  -  -  -  - 100 % 764,300

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 764,300

รวมงบลงทุน 1,019,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 19,439,600

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ร.ร.แม่อายวิทยาคม  -  -  -  - 100 % 9,110,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ร.ร.แม่อายวิทยาคม

 -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนระบบมัลตมิเิดยีพร้อมระบบทดสอบ

อิเล็กทรอนกิส์อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

 -  -  -  - 100 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 10,210,000

งบดําเนินการ 10,210,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์ห้องศูนยอ์ัจฉริยะการเรียนรู้ (Smart Learning Center)  -  -  -  - 100 % 1,999,800

ค่าครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  -  -  -  - 100 % 1,498,550

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมติิ ความละเอยีด 850,000 พกิเซล  

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 100 % 42,000

ค่าเครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 

ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  -  - 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,600,350

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

อาคารต่างๆ
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัตกิารทางดนตรีและนาฎศลิป ์ร.ร.แม่อายวิทยาคม  -  -  -  - 100 % 1,935,900

ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด จํานวน 1 หลัง ร.ร.แม่อายวิทยาคม  -  -  -  - 100 % 1,404,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,339,900

รวมงบลงทุน 6,940,250

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 17,150,250

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเรียนฟร ีโรงเรียนด ีใกล้บ้าน  -  -  -  - 100 % 2,000,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่ชุมชนและโรงเรียนเขม้แข็ง  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม่  -  -  -  - 100 % 700,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน อบจ.เชียงใหม่  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่  -  -  -  - 100 % 6,184,400

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศกึษาแนวใหมโ่รงเรียนสังกัด 

อบจ.เชียงใหม่

 -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา  -  -  -  - 100 % 120,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าใช้จ่ายในการจัดสง่นักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ 

และต่างประเทศ

 -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน อบจ.เชียงใหมสู่่สถานศึกษา World Class  -  -  -  - 100 % 700,000

โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของลูกเสอืชาวบ้าน

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,000,000

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน  -  -  -  - 100 % 1,000,000

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE)  -  -  -  - 100 % 300,000

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวณชายแดนจังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

โรงเรียนในสังกัด

 -  -  -  - 100 % 400,000

โครงการรับโอนห้องสมุดประชาชนประจําอําเภอ ให้เป็นแหลง่หาความรู้ตลอดชีวิต

การศึกษาตามอัธยาศัย

 -  -  -  - 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 15,504,400

รวมงบดําเนินการ 15,504,400

รวมงานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 15,504,400

                     รวมแผนงานการศึกษา 78,830,640
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตอ่  -  -  -  - 100 % 10,000,000

รวมค่าใช้สอย 10,000,000

รวมงบดําเนินการ 10,000,000

รวมงานโรงพยาบาล 10,000,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 10,000,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน  -  -  -  - 100 % 1,771,800

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน  -  -  -  - 100 % 172,300

ค่าจ้างพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 854,600

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  -  -  -  - 100 % 236,100
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,034,800

รวมงบบุคลากร 3,034,800

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  -  -  -  - 100 % 200,000

รวมค่าตอบแทน 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 203,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร  -  -  -  - 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 483,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  -  -  -  - 100 % 97,920

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -  -  -  - 100 % 20,000

วัสดุงานบา้นงานครัว  -  -  -  - 100 % 359,000

วัสดุก่อสร้าง  -  -  -  - 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 290,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  -  -  -  - 100 % 50,000

วัสดุการเกษตร  -  -  -  - 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 926,920

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า  -  -  -  - 100 % 325,000

ค่าโทรศัพท์  -  -  -  - 100 % 30,000

ค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม  -  -  -  - 100 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 395,000

รวมงบดําเนินการ 2,004,920

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าม้านั่งอัลลอยด์มีพนักพิง จํานวน 10 ตัวๆละ 7,918 บาท  -  -  -  - 100 % 79,180

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ค่าชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด  -  -  -  - 100 % 60,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารสํานักงานสถานสงเคราะห์ฯ  -  -  -  - 100 % 99,500
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 2 ชุดๆ ละ 

24,100 บาท

 -  -  -  - 100 % 48,200

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifynction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ีจํานวน 1 เครื่อง 28,000

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ส ีแบบ Network  จํานวน 1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 22,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  -  -  -  - 100 % 70,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 406,880

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่างๆ

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง  -  -  -  - 100 % 2,633,400

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหารผูร้ับบริการสามัญ จํานวน 1 แห่ง  -  -  -  - 100 % 514,000

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา และห้องอาบน้ํา ห้องพักผูร้ับบริการ และห้องพัก

เจ้าหน้าที่ อาคารเรอืนนอน 4  จํานวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 100 % 152,300

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย อาคาร 5 จํานวน 1 แห่ง  -  -  -  - 100 % 8,700

ค่าก่อสร้างศาลาแบบแปดเหลี่ยม จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 170,500 บาท  -  -  -  - 100 % 511,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  -  -  -  - 100 % 100,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,919,900

รวมงบลงทุน 4,326,780

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 9,366,500

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

และผู้ป่วยเอดส์

 -  -  -  - 100 % 550,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ  -  -  -  - 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 750,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบา้นงานครัว  -  -  -  - 100 % 9,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย  -  -  -  - 100 % 50,000

วัสดุอื่นๆ  -  -  -  - 100 % 2,359,200

รวมค่าวัสดุ 2,418,200

รวมงบดําเนินการ 3,168,200
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์

ค่ารถเข็นผู้ป่วยนั่ง พับได ้แสตนเลส จํานวน 15 คัน ๆละ 6,000 บาท  -  -  -  - 100 % 90,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000

รวมงบลงทุน 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3,258,200

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,624,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  -  -  -  - 100 % 600,000

รวมค่าตอบแทน 600,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 4,000,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร  -  -  -  - 100 % 3,500,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 7,700,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน  -  -  -  - 100 % 2,473,380

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  -  -  -  - 100 % 500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 1,000,000

วัสดุคอมพิวเตอร์  -  -  -  - 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 4,173,380

รวมงบดําเนินการ 12,473,380

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องทําลายเอกสาร แบบทําลายไม่น้อย 20 แผ่น จํานวน 1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 33,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถบรรทุก(ดเีซล)ขนาดไม่ต่ํากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ้ แบบมีช่องว่าง

ดา้นหลังคนขับ(CAB) จํานวน 2 คัน

 -  -  -  - 100 % 1,530,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน  1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 10,900
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 1 ชุด

 -  -  -  - 100 % 35,100

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 1 ชุด

 -  -  -  - 100 % 25,300

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หนา้/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 9,000

ค่าเครื่องพิมพ์ชนดิเลเซอร์ / ชนิด LED ส ีแบบ Network  จํานวน  1 เครื่อง  -  -  -  - 100 % 22,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่ากล้องวงจรปิด จํานวน 1 ชุด  -  -  -  - 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  -  -  -  - 100 % 350,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,075,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านพักข้าราชการ 

อบจ.ชม.ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,192,000

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปูพื้นทางเท้าบริเวณด้านหลังอาคารศูนยป์ฏบิัตกิาร

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม ่ตําบลดอนแก้ว  

อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 199,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณที่ดนิองค์การบริหารสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 450,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจัดภูมทิัศน์สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม ่สว่นแยก 

(เขตใต)้ บ้านเด่นสารภ ี หมู่ที่ 6  ตําบลบา้นตาล  อําเภอฮอด  จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,980,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,821,000

รวมงบลงทุน 5,896,300

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย ประเมินผล หรอืพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่

เพื่อการจัดหา หรอืปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบ

ขนสง่มวลชนเมืองเชียงใหมใ่นเส้นทางนําร่อง

 -  -  -  - 100 % 15,000,000

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนนิงานตามโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,500,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 16,500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 34,869,680

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินการ
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -  -  -  - 100 % 300,000

วัสดุก่อสร้าง  -  -  -  - 100 % 1,500,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  -  -  - 100 % 4,500,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  -  -  -  - 100 % 450,000

รวมค่าวัสดุ 6,750,000

รวมงบดําเนินการ 6,750,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า  -  -  -  - 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000

รวมงบลงทุน 500,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 7,250,000

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการตกแตง่เมอืงดว้ยไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม  -  -  -  - 100 % 30,000,000

รวมค่าใช้สอย 30,000,000

รวมงบดําเนินการ 30,000,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างหอชมทัศนยีภาพสวนเฉลมิพระเกียรต ิ82 พรรษา  -  -  -  - 100 % 1,990,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,990,000

รวมงบลงทุน 1,990,000

รวมงานสวนสาธารณะ 31,990,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการโรงงานทําปุย๋หมักจากของเหลอืใช้  -  -  -  - 100 % 27,000,000

โครงการประชาสัมพันธโ์รงงานทําปุย๋หมักจากของเหลอืใช้  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มจากโรงงานทําปุย๋หมัก

จากของเหลอืใช้

 -  -  -  - 100 % 1,000,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมค่าใช้สอย 28,500,000

รวมงบดําเนินการ 28,500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 28,500,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 102,609,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -  -  -  - 100 % 200,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระจายสินค้าวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชยีงใหมแ่ละเพิ่มประสทิธิภาพคณะกรรมการ

ศูนย์ส่งเสริมฯ

 -  -  -  - 100 % 300,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแล

รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

 -  -  -  - 100 % 5,000,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนนิกิจกรรมดา้นสาธารณสุข  -  -  -  - 100 % 1,000,000

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ อบจ.เชียงใหม่  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทําให้กับประชาชนในจังหวดัเชยีงใหม่  -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการส่งเสริมการมสีว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่น  -  -  -  - 100 % 20,000,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง การปกครอง และกฎหมายสู่

ประชาชน

 -  -  -  - 100 % 500,000

โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ / 

พระราชเสาวนีย์

 -  -  -  - 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯ/การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  -  -  -  - 100 % 30,000,000

โครงการป้องกัน บําบัดแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพตดิ  -  -  -  - 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 58,600,000

รวมงบดําเนินการ 58,600,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม่

โครงการ Road Show OTOP เวียงพิงค์ป ี2555

 -  -  -  - 100 % 1,000,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบา้นถวาย

โครงการส่งเสริมผลติภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่

"Commercial Trade Zone"Baan Tawai Creative Village"

 -  -  -  - 100 % 338,400

รวมเงินอุดหนุน 1,338,400
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมงบเงินอุดหนุน 1,338,400

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 59,938,400

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 59,938,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกาย  -  -  -  - 100 % 5,000,000

โครงการมหกรรมกีฬานักเรียน อบจ.เชียงใหม่  -  -  -  - 100 % 700,000

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ ์อบจ.17 จังหวัดภาคเหนอื  -  -  -  - 100 % 12,000,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตภิาค5 ครั้งที่ 28 ประจําป ี2555  -  -  -  - 100 % 2,800,000

รวมค่าใช้สอย 20,500,000

รวมงบดําเนินการ 20,500,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -68
-



ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

อุดหนุนองค์การบริหารสว่นตําบลหนองแก๋ว โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

หางดงเกมส ์ครั้งที่ 8 ประจําป ี2555

 -  -  -  - 100 % 300,000

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดเชยีงใหม ่โครงการแข่งขันกรีฑาผูสู้งอายุชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

 -  -  -  - 100 % 210,000

รวมงบเงินอุดหนุน 510,000

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 21,010,000

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับจัดงาน งานพระราชพิธ ี งานรัฐพิธี   งานวันสําคัญของชาต ิ 

งานวันสําคัญประจําปีของ อปท. งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ  

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์

 -  -  -  - 100 % 5,000,000

โครงการสนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ

ของท้องถิ่น

 -  -  -  - 100 % 40,000,000

โครงการอบรมพุทธศิลป์ล้านนากับการอนุรักษ์ 200,000

รวมค่าใช้สอย 45,200,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมงบดําเนินการ 45,200,000

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 45,200,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  -  -  -  - 100 % 870,700

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชยีงใหม่  -  -  -  - 100 % 250,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่  -  -  -  - 100 % 1,000,000

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  -  -  -  - 100 % 20,000,000

รวมค่าใช้สอย 22,120,700

รวมงบดําเนินการ 22,120,700

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสถานที่ท่องเที่ยวสายน้ําตก

แม่ลาด  บ้านสามปู  หมู่ที่ 2  ตําบลแสนไห  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 974,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   

ถนนเขา้สถานที่ท่องเที่ยวถ้ําเมอืงออน บา้นสหกรณ ์2 หมู่ที่ 2  

ตําบลบ้านสหกรณ ์อําเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,982,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกเจ็ดชัน้ บ้านแม่วอง หมู่ที่ 4 ตําบลออนเหนอื 

อําเภอแม่ออน จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,992,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,948,000

รวมงบลงทุน 4,948,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสว่นตําบลขุนคง โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรม

ไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 2  ประจําป ี2555

 -  -  -  - 100 % 200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชยีงใหม ่โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก

ไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจําป ี2555 จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,000,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่แจ่ม โครงการเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจก

แม่แจ่ม ครั้ง 19  ป ี2555

 -  -  -  - 100 % 500,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่วาง โครงการงาน "มหัศจรรย์แมว่าง"

(Amazing Maewang)

 -  -  -  - 100 % 100,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง โครงการจัดงานวันสตรอเบอรรี่และ

ของดีอําเภอสะเมิง  ประจําป ี2555

 -  -  -  - 100 % 150,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง โครงการมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 

111 ปี๋ของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ 5

 -  -  -  - 100 % 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,150,000

รวมงานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 29,218,700

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 95,428,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

        งบบุคลากร

        เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  

เงินเดือนพนักงาน 100  % 14,104,400

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงาน 100  % 1,031,900

เงินประจําตําแหน่ง 100  % 67,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 100  % 1,938,300

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลูกจ้าง 100  % 91,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 100  % 11,596,800

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจ้าง 100  % 2,658,600

        รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจํา)  31,488,200        

        รวมงบบุคลากร  31,488,200        

        งบดําเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

โครงการฝึกอบรม สัมมนา พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ -     -     -    -     100  % 300,000               

        รวมค่าใช้สอย  300,000              

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุอื่น ๆ -     -     -    -     100  % 20,000                 

        รวมค่าวัสดุ  20,000                

        ค่าสาธารณูปโภค  

               ค่าไฟฟ้า -     -     -    -     100  % 600,000               

               ค่าน้ําประปา -     -     -    -     100  % 24,000                 

        รวมค่าสาธารณูปโภค  624,000              

        รวมงบดําเนินการ 944,000              
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        งบลงทุน

            ค่าครุภัณฑ์  

            ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะ -     -     -    -     100  % 2,000,000            

            รวมค่าครุภัณฑ์  2,000,000           

            ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

                ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                       ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -     -     -    -     100  % 1,500,000           

            รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1,500,000           

            รวมงบลงทุน  3,500,000           

            รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  35,932,200       

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

        งบดําเนินการ

        ค่าใช้สอย  

               รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ

                   โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธง์านดา้นผังเมอืง -     -     -    -     100  % 100,000               

        รวมค่าใช้สอย  100,000              
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

        ค่าวัสดุ  

               วัสดุก่อสร้าง -     -     -    -     100  % 50,000,000

               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -     -     -    -     100  % 50,000,000

               วัสดุวิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์ -     -     -    -     100  % 30,000

               วัสดุอื่น ๆ -     -     -    -     100  % 5,500,000

        รวมค่าวัสดุ  105,530,000      

        รวมงบดําเนินการ  105,630,000      

        งบลงทุน

            ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน -     -     -    -     100  % 1,800,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่ารถซ่อมบํารุงถนนอเนกประสงค์ ชนิด 6 ลอ้ จํานวน 1 คัน -     -     -    -     100  % 18,000,000

            ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรกลสูบน้ํา -     -     -    -     100  % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรกล -     -     -    -     100  % 13,000,000

            รวมค่าครุภัณฑ์  33,300,000         
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

            ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

                ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) -     -     -    -     100  % 3,000,000            

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาใต้  หมู่ที่  12  ตําบล

ท่าตอน  อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชยีงใหม ่ เชื่อม บา้นพนาสวรรค ์ หมู่ที่ 13  

ตําบลแมย่าว อําเภอเมอืงเชียงราย  จังหวัดเชยีงราย และวางท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน 2 แห่ง

-     -     -    -     100  % 2,317,000           

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลําน้ําแม่ใจ  บ้านสวนดอก 

หมู่ที่ 4 ตําบลเวียง (เขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง) เชื่อมบ้านสวนดอก  หมู่ที่ 4 

ตําบลเวียง (เขตองค์การบริหารสว่นตําบลเวียง) อําเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,275,000           

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งนก  หมู่ที่ 7 ตําบลแมค่ะ  

เชื่อม บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลแมสู่น  อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 2,225,000           

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณป่าช้าเมืองวะ) 

บ้านลวงเหนอื หมู่ที่ 4 ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม 

บ้านดงเจริญชัยหมู่ที่ 6  ตําบลหนองแหย่ง  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 647,000              

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบนเสน้ทางขา้ม ลําน้ํากวง 

บ้านหนองอึ่ง  หมู่ที่ 5  ตําบลสันปา่เปา เชื่อม บ้านเมอืงเล็น  หมู่ที่ 2 ตําบล

เมืองเล็น  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,918,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวหลิม  หมู่ที่ 1  

ตําบลท่ากว้าง  เชื่อม บ้านกู่แดง หมู่ที่ 7  ตําบลหนองแฝก  อําเภอสารภี  

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,592,000           

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเดื่องกใต ้ หมู่ที่ 10  

ตําบลขัวมุง  เชื่อม บ้านหนองแบน  หมู่ที่ 6  ตําบลสันทราย  อําเภอสารภี  

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 572,000              

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างและปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

บ้านหนองคํา หมู่ที่ 5 ตําบลสบแม่ข่า เชื่อม บ้านกาด หมู่ที่ 6 ตําบลขุนคง  

อําเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,943,000           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสหกรณ์ดําริ  หมู่ที่ 7  

ตําบลน้ําแพร่  เชื่อม บ้านเขื่อนผาก  หมู่ที่ 2  ตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพร้าว  

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,331,000           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอยฝรั่ง บ้านสันคะมอก  

หมู่ที่ 1, บ้านทุ่งกู่  หมู่ที่ 2 ตําบลป่าตุม้ เชื่อม บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 

ตําบลป่าไหน่  อําเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,983,000           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชลประทานบ้านใหม่  

หมู่ที่ 10 ตําบลร้องวัวแดง  เชื่อม บ้านริมออน  หมู่ที่ 3  ตําบลออนใต้  

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,467,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านทรายมูล  หมู่ที่ 5 

ตําบลสะเมงิใต้  อําเภอสะเมิง  เชื่อม บ้านหนองมณฑา  หมู่ที่ 16  

ตําบลแมว่นิ  อําเภอแม่วาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,639,000            

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลบ่อแก้ว  

อําเภอสะเมิง  เชื่อม บ้านห้วยหอย  หมู่ที่ 19  และบ้านแม่แฮเหนอื  หมู่ที่ 3  

ตําบลแมน่าจร  อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,986,000           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่อนยะ  หมู่ที่ 13  

ตําบลแมว่นิ  อําเภอแม่วาง  เชื่อม บ้านห้วยน้ําจาง  หมู่ที่ 6  ตําบลบ่อแก้ว  

อําเภอสะเมิง   จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 998,000              

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย  หมู่ที่ 4 

ตําบลแมแ่ดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านซา หมู่ที่ 2 ตําบลแมน่าจร  

อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,991,000           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแมร่วม หมู่ที่ 1 

ตําบลแจ่มหลวง  อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านห้วยผา  หมู่ที่ 8  

ตําบลแมน่าจร  อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,070,000           

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตําบลมดืกา  

เชื่อม บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตําบลดอยเตา่ อําเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,191,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นตน้งิ้ว  หมู่ที่ 2  

ตําบลสันผักหวาน เชื่อม บ้านจอมทอง  หมู่ที่ 10  ตําบลบ้านแหวน  

อําเภอหางดง  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 451,000               

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาย

ชม. 4017 บ้านแม่ใจใต ้หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง เชื่อม เขื่อนพลังน้ําแมม่าว 

บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,993,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาย

บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1  เชื่อม บ้านนามน  หมู่ที่ 7 ตําบลเมอืงแหง 

อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 3,999,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาย

บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม บ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1 

ตําบลแมท่ะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,034,400           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ทะลบ เชื่อม บ้านปางควาย  หมู่ที่ 3 

ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,993,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม.5024 บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ตําบลสบเปงิ เชื่อม บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3

ตําบลกื้ดชา้ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,973,200           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย 

ชม. 2171 บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตําบลป่าไหน่ เชื่อม บ้านขามสุม่ หมู่ที่ 6 

ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,968,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม. 4065 บ้านแพม หมู่ที่ 16  ตําบลช่างเคิ่ง  เชื่อม บ้านพุย หมู่ที่ 2 

ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,997,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม. 4067 บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3  ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,987,000           

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านผาใต้  หมู่ที่ 12 ตําบลท่าตอน 

อําเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านผาขวาง หมู่ที่ 5 ตําบลแมย่าว  

อําเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชยีงราย

-     -     -    -     100  % 1,963,000            

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตําบลแมน่ะ  

เชื่อมบ้านแม่เตาะ หมู่ที่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 5,328,000           

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านน้ํารู  หมู่ที่ 6  ตําบลเมอืงนะ  

เชื่อมบ้านห้วยจะค่าน  หมู่ที่ 9  ตําบลปิงโค้ง  อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 2,990,000            
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล ถนนสายเลี่ยงเมืองบ้านช่างเคิ่งบน  

หมู่ที่ 12 , บ้านเจียง  หมู่ที่ 18 ตําบลช่างเคิ่ง (เขตเทศบาลตําบลแมแ่จ่ม) 

เชื่อม บ้านต่อเรอื หมู่ที่ 2  ตําบลช่างเคิ่ง (เขตองค์การบริหารสว่นตําบลช่างเคิ่ง)

 อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,989,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีลถนนสาย ชม. 4316 

บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ตําบลแม่สอย เชื่อม บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านแปะ

 อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,989,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล ถนนสาย ชม. 5101 

บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตําบลยางเปียง เชื่อม บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตําบลยางเปียง  

อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,989,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling  ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายชม. 2097  บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลบา้นหลวง เชื่อม

บ้านทรายแดง หมู่ที่ 3 ตําบลสันตน้หมื้อ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,983,600           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต   ถนนสาย ชม. 3005  บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 4 ตําบลแมค่ะ เชื่อม

บ้านโป่งถบืใน หมู่ที่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 2,474,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  ถนนสายบ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม 

บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,129,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนน สาย ชม. 4100  บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 7 ตําบลแมน่ะ เชื่อม  

บ้านวังจ๊อม หมู่ที่ 4 ตําบลเชยีงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,996,800           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  ชุมชนบา้นเชยีงดาว เขตเทศบาลตําบลเชยีงดาว เชื่อม บ้านดง 

หมู่ที่ 7 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,998,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement in- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  ถนนสาย ชม. 3162  บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตําบลอินทขิล 

เชื่อม บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ตําบลกื้ดชา้ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 3,946,600            

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling  ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม. 5138  บา้นตน้ผึ้ง หมู่ที่ 2  ตําบลเหมอืงแก้ว 

อําเภอแม่ริม  เชื่อม บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลสันผเีสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,980,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  ถนนสาย ชม. 4034  บ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ตําบลตลาดใหญ่ 

เชื่อม บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ตําบลแมโ่ปง่ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,988,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 1013  บ้านกาด หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านกาด 

เชื่อม บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตําบลแมว่นิ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,976,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  ถนนสายบ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตําบลบา้นกลาง เชื่อม บ้านโรงวัว 

หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,993,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธ ีPavement In- Place Recycling   ผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.4091 บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตําบลขัวมุง เชื่อม 

บ้านร้องปูห่มน่ หมู่ที่ 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,991,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2100 บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 6 ตําบลริมใต ้เชื่อม บ้านป่าม่วง 

หมู่ที่ 5 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 3,658,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลสันปา่เปา เชื่อม บ้านบวกเปา หมู่ที่ 3 

ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 3,994,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 14 ตําบลป่าไผ่ เชื่อม บ้านวิเวก 

หมู่ที่ 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,989,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   

ถนนสายบา้นตน้โชค หมู่ที่ 4  ตําบลสันกําแพง เชื่อม บ้านร้อง หมู่ที่ 11 

ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,859,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสายบ้านสันชา้งมูบ หมู่ที่ 10  ตําบลต้นเปา เชื่อม บ้านปูคากลาง หมู่ที่ 6 

ตําบลแมปู่คา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,993,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสายบ้านดอยซิว  หมู่ที่ 6  ตําบลห้วยทราย เชื่อม บ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 

ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,997,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต    

ถนนสายหลักบ้านอุโมงค ์หมู่ที่ 10 ตําบลสุเทพ  เชื่อมถนนสุเทพ (เขตเทศบาล

นครเชียงใหม่)  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 3,665,000            

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1008 บา้นหนองหอย หมู่ที่ 1 ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม่  เชื่อม บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี 

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,999,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   

ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ตําบลแมก่๊า เชื่อม บ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 

ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 2,335,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสายบ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งตอ้ม เชื่อม บา้นมะขามหลวง หมู่ที่ 2 

ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,987,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   

ถนนสายบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 8 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม บ้านแม่กุง้

นอ้ย หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งตอ้ม อําเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,998,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนสาย ชม.2108 บา้นตน้แหนนอ้ย หมู่ที่ 7 ตําบลท่าวังพร้าว อําเภอ

สันปา่ตอง  เชื่อม บา้นยางคราม หมู่ที่ 3 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ่  

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,957,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสาย ชม.5132 บ้านสามหลัง  หมู่ที่ 8 ตําบลสองแคว  เชื่อม บ้านห้วยทัง 

หมู่ที่ 12 ตําบลดอยหลอ่ อําเภอดอยหลอ่  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,297,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบ้านห้วยริน  หมู่ที่ 9 ตําบลช่างเคิ่ง (เขตองค์การบริหาร

สว่นตําบลช่างเคิ่ง) เชื่อม บ้านช่างเคิ่งบน หมู่ที่ 12 ตําบลช่างเคิ่ง 

(เขตเทศบาลตําบลแม่แจ่ม)อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,530,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบ้านป่าแดด  หมู่ที่ 4 ตําบลท่าผา  เชื่อม บ้านกองแขกเหนอื หมู่ที่ 7 

ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,124,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสาย ชม.3086 บ้านวังลุงใหม่  หมู่ที่ 10 ตําบลหางดง  เชื่อม 

บ้านแม่ป่าไผ ่หมู่ที่ 5 ตําบลนาคอเรอื อําเภอฮอด  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,983,000           

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านฮ่องห้าหลวง  หมู่ที่ 5 ตําบล

แม่นาวาง  เชื่อม บ้านสันห้าง  หมู่ที่ 3  ตําบลบา้นหลวง  อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,894,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย

ชม.5111 บ้านโป่งนก หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสหกรณ ์เชื่อม บ้านแม่ฮ่องไคร้

หมู่ที่ 8 ตําบลแมโ่ปง่ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,980,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต   ถนนสายบา้น

ป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง เชื่อม บา้นมว่งโตนใต ้

หมู่ที่ 6 ตําบลแมฮ่้อยเงนิ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,993,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต   ถนนสาย 

ชม. 3039 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง เชื่อม บ้านร้องก่องข้าวใต ้

หมู่ที่ 12 ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,995,000           

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนสายบ้าน

มะกายยอน หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกาด เชื่อม บ้านแสนกันธา หมู่ที่ 2 

ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,333,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนสาย 

ชม. 4234 บ้านดง หมู่ที่ 9 ตําบลหางดง เชื่อม บ้านเวียงด้ง หมู่ที่ 11 

ตําบลน้ําแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,999,000           

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง บ้านแม่ลอง

 หมู่ที่ 1, บ้านห้วยส้มป่อย  หมู่ที่ 9 ตําบลหางดง (เขตเทศบาลตําบลท่าข้าม) 

บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลหางดง (เขตองค์การบริหารสว่นตําบลหางดง) 

อําเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,354,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บา้นห้วยไคร ้หมู่ที่ 5 ตําบลแมค่ะ เชื่อมบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 

ตําบลแมข่า่ อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,999,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตําบลสันทราย เชื่อมบ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 

ตําบลมอ่นปิ่นเชื่อม บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ตําบลสันทราย เชื่อม บ้านสันป่าข่า 

หมู่ที่ 12 ตําบลสันทราย เชื่อม บา้นตน้ตุม้ หมู่ที่ 2 ตําบลมอ่นปนิ อําเภอฝาง 

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,983,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  สายทาง

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตําบลเมอืงคอง อําเภอเชียงดาว เชื่อม บ้านห้วยน้ําดัง 

หมู่ที่ 5 ตําบลกื้ดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,640,000            
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านห้วยบงใต ้หมู่ที่ 4 ตําบลเขื่อนผาก เชื่อม บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 

ตําบลน้ําแพร่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,983,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

ปากทางเข้าศาลาปากสัก บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตําบลเชิงดอย เชื่อม

บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตําบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 797,000              

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  สายทาง

บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 ตําบลน้ําบ่อหลวง อําเภอสันปา่ตอง เชื่อม บ้านท่าไม้ลุง 

หมู่ที่ 7 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 480,000              

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2, บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5, บา้นใหมห่นองหอย หมู่ที่ 6, 

บ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ตําบลสันตสิุข เชื่อม บ้านสันหิน หมู่ที่ 1, บ้านโทกเสอื 

หมู่ที่ 18, บ้านไร่สว่างอารมณ ์หมู่ที่ 21 ตําบลดอยหลอ่ อําเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,995,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านเมอืงกลาง หมู่ที่ 11, บา้นน้ําลัด หมู่ที่ 13 , บ้านปะหัวเสือ หมู่ที่ 14, 

บา้นตาดมื่น หมู่ที่ 16 ตําบลบา้นหลวง เชื่อม บ้านข่วงเปา หมู่ที่ 4, 

บ้านใหม่อังครักษ์ หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,723,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  สายทาง

บ้านแม่ปาน  หมู่ที่ 10  ตําบลช่างเคิ่ง  เชื่อม บ้านผานัง  หมู่ที่ 2  

ตําบลท่าผา  อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,821,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  

สายทางบ้านนาคอเรอื หมู่ที่ 2 ตําบลนาคอเรอื เชื่อม บ้านโค้งงาม 

หมู่ที่ 7 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,889,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

ชม.5101 บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตําบลยางเปียง 

อําเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,985,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  สายทาง 

บา้นฉิมพล ีหมู่ที่ 4 ตําบลดอยเตา่ เชื่อม บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 ตําบลมดืกา 

เชื่อม บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเดื่อ อําเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,992,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  สายทาง

บ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าเดื่อ เชื่อม บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,037,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่  สายทาง

ห้วยโป่งไผ่แมเ่จียงฮาย  บ้านโปงทุง่ หมู่ที่ 5 ตําบลโปงทุง่  อําเภอดอยเตา่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านถองวะ ตําบลแมล่าน อําเภอลี ้จังหวัดลําพูน

-     -     -    -     100  % 1,481,000           
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งโค้ง หมู่ที่ 11 และบา้นแมบ่วนใต ้หมู่ที่ 10 

ตําบลโปงทุง่ เชื่อม บ้านฉิมพล ีหมู่ที่ 4 ตําบลดอยเตา่ อําเภอดอยเตา่ 

จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,990,000            

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านสันปา่ดํา หมู่ที่ 6 ,บ้านดอยเต่าใต ้หมู่ที่ 10  ตําบลดอยเตา่ เชื่อม 

บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลมดืกา อําเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,992,000           

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแนน่ สายทาง

บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแอ่น เชื่อม บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,996,000            

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมบดอัดและลงหินคลุกผิวหนา้

พร้อมบดอัด  บ้านป่าบง หมู่ที่ 4  ตําบลแม่คอื  เชื่อม บ้านสันตน้มว่งใต ้ 

หมู่ที่ 9 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 672,000              

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสาย ชม. 4226

บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7  ตําบลขี้เหล็ก เชื่อม บา้นสะลวงนอก หมู่ที่ 3 

ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 610,000               

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 จุด บ้านป่าแงะ  

หมู่ที่ 5, บ้านน้ําแพร่  หมู่ที่ 2 ตําบลตลาดขวัญ  เชื่อม บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2  

ตําบลปา่ลาน  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,016,000            
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม. 4029 

บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตําบลแมส่าบ - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตําบลยั้งเมิน  

อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชยีงใหม่

-     -     -    -     100  % 1,997,000           

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล

หรอืบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นติบิุคคล หรือบุคคลธรรมดา

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

-     -     -    -     100  % 2,000,000            

            รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  169,235,600      

            รวมงบลงทุน  202,535,600      

            รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  308,165,600      

            รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  344,097,800     

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานทําปุย๋หมักจากของเหลอืใช้  -  -  -  - 100 % 100,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

รวมค่าใช้สอย 100,000

รวมงบดําเนินการ 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน

 -  -  -  - 100 % 216,300

อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

โครงการส่งเสริมการทําปุย๋หมักอินทรีย์ชีวภาพแบบไมก่ลับกอง

 -  -  -  - 100 % 290,000

รวมงบเงินอุดหนุน 506,300

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 606,300

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สเีขยีวเพื่อลดภาวะโลกร้อน  -  -  -  - 100 % 2,000,000

รวมค่าใช้สอย 2,000,000

รวมงบดําเนินการ 2,000,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคลองสง่น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่หัวฝาย หมู่ที่ 3  

ตําบลโป่งน้ําร้อน  เชื่อม บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 9, บ้านเด่นเวียงชัย  หมู่ที่ 13  

ตําบลม่อนปิ่น  เชื่อมบ้านห้วยงูใน  หมู่ที่ 5 ตําบลสันทราย  อําเภอฝาง 

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 3,306,000

โครงการขุดลอกลําน้ําฝาง บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 ตําบลแมข่า่ เชื่อม 

บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,947,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ฮาว บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตําบลสบเปงิ  เชื่อม

บ้านสันปา่ยาง  หมู่ที่ 2 ตําบลสันปา่ยาง  อําเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,988,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่แตง บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ตําบลแมแ่ตง เชื่อม บ้านป่าเส้า 

หมู่ที่ 2 ตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,992,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ริม บา้นนาหึก หมู่ที่ 1 ตําบลสะลวง เชื่อม บ้านหัวฝาย 

หมู่ที่ 5, บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ,บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ,บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 

ตําบลห้วยทราย เชื่อม บ้านโฮ่งนอก หมู่ที่ 10 ตําบลแมแ่รม เชื่อม บ้านเหมอืงผ่า

รวมใจ หมู่ที่ 5 ตําบลริมเหนอื อําเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 3,984,000
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ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

ขุดลอกลําน้ํากวง บ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย เชื่อม บ้านทุ่งกอลาน หมู่ที่ 10 

ตําบลลวงเหนอื อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,998,000

โครงการขุดลอกลําเหมอืงกลาง บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 4  ตําบลสันทรายนอ้ย 

เชื่อมบ้านนางเหลียว หมู่ที่ 2 ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 280,000

โครงการขุดลอกลําเหมอืงกลาง บ้านแม่ย่อย หมู่ที่ 1  ตําบลสันทรายนอ้ย 

เชื่อมบ้านแม่กวง หมู่ที่ 6 ตําบลสันนาเมง็ อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 351,000

โครงการขุดลอกลําเหมอืงแม่คาว บ้านท่ากระดาษริมเหมอืง หมู่ที่ 6, บ้านป่าแก 

หมู่ที่ 5, บ้านแม่คาว หมู่ที่ 4   ตําบลฟ้าฮ่าม เชื่อม บ้านแม่คาวเหนอื หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองป่าครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,106,000

โครงการขุดลอกลําเหมอืงสาธารณะประโยชน ์บา้นบวกครกหลวง หมู่ที่ 1, 

บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2  ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านโพธิมงคล 

หมู ่6 ตําบลไชยสถาน อําเภอสาร จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,634,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่สะเมิง บ้านป้อก หมู่ที่ 5 ตําบลสะเมิงเหนอื เชื่อม

บ้านกองขากหลวง หมู่ที่ 7 ตําบลสะเมงิใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,995,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่วาง บ้านริมวาง หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งปี้ เชื่อม 

บ้านแสนกันธา หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,947,800

 -94-



ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

โครงการขุดลอกลําเหมอืงแม่กุ้ง บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านแม่กุ้งนอ้ย 

หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งตอ้ม เชื่อม บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ก๊า 

อําเภอสันปา่ตอง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 1,527,000

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ขัวเด้ง หมู่ที่ 6, บ้านท้าวผายู หมู่ที่ 3 ตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง เชื่อมบ้านดอนปิน หมู่ที่ 5  ตําบลแมเ่หียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 544,800

โครงการขุดลอกลําเหมอืงหมูเน่า บ้านสันผักหวาน หมู่ที่ 1, บ้านสันผักหวานนอ้ย 

หมู่ที่ 7, บา้นตน้งิ้ว หมู่ที่ 2  ตําบลสันผักหวาน เชื่อม บ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 ,

บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 ,บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 และบ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 

ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

 -  -  -  - 100 % 306,000

            รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  24,906,600        

            รวมงบลงทุน  24,906,600        

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้  26,906,600        

รวมแผนงานการเกษตร  27,512,900       

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น  -  -  -  - 100 % 2,190,850

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  -  -  -  - 100 % 3,741,600

 -95-



ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 ป ี2554 ป ี2555
แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย

รายจ่ายจริง  ประมาณการ

ยอดต่าง (%)

สํารองจ่าย  -  -  -  - 100 % 117,700,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน  -  -  -  - 100 % 6,945,600

เงินช่วยพิเศษ  -  -  -  - 100 % 200,000

รวมงบกลาง 130,778,050

บําเหน็จ/บํานาญ

เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  -  -  -  - 100 % 10,250,000

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ ขรถ.  -  -  -  - 100 % 500,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  -  -  -  - 100 % 1,500,000

รวมบําเหน็จ/บํานาญ 12,250,000

รวมแผนงานงบกลาง 143,028,050

รวมทุกแผนงาน 1,125,000,000
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   220,333,830     บาท  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม  172,675,190 บาท 

 งบบุคลากร รวม  33,374,600 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม    11,499,500 บาท 

1. เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 1,471,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้

2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/ รองนายก   

  ตั้งไว้  390,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เ ชียงใหม่   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ ชียงใหม่  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว้   390,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่           

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารง

ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. เงินเดือนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก อบจ.   ตั้งไว้    860,900 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และ           

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารง

ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
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5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

  ตั้งไว้   8,387,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่        

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 21,875,100 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้    14,913,300 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการ

เจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้

2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      รวม 1,744,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือนของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  
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 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานองค์การ   

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ               

เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองการเจ้าหน้าที่ 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือ

ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงข้ันสูงสุดของอันดับ ของสํานัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และกองการเจ้าหน้าที่ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น           

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ

จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองการเจ้าหน้าที่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. เงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้      456,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับ 9 และระดับ 8 ที่มีฐานะและหน้าท่ี     

ในการบริหารงานตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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4. ค่าจ้างลูกจา้งประจํา    ตั้งไว้      1,421,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้าง   ตั้งไว้      99,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน

ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน

เดิมถึงข้ันสูงสุดของอันดับ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง    รวม     2,710,500 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ ของสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ป ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างของสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ 

3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือนในปีน้ัน  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

7. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   530,400 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

และกองการเจ้าหน้าที่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบดําเนินการ    รวม    137,961,900 บาท 

 ค่าตอบแทน     รวม    11,125,000 บาท 

   1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   

     รวม    10,080,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ของสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองการเจ้าหน้าที่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานจ้าง ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานจ้างและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเข้าตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. ค่าเบี้ยประชุม   รวม   170,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด  

ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงาน

บริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กฎหมายและ

ระเบียบกําหนดไว้ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสภาฯ ชุดต่าง ๆ ประจําสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าประชุม 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้      

   3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                          

               ตั้งไว้    875,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าท่ี องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
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  ค่าใช้สอย   รวม   120,953,200 บาท 

   1. รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ   รวม   15,743,200 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็น

การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ 

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร

สํานักงานหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุม    

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรืออาคารสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ได้รับมอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จ้างเหมาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

และเครื่องขยายเสียงสําหรับขบวนแห่งานประเพณีต่างๆ เช่น งานลอยกระทง     

งานสงกรานต์ ค่าดูแลรักษาลิฟต์ จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม        

จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกต้นไม้และตกแต่งต้นไม้ ตลอดจนการจ้างเหมา

อ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ในการฟ้องคดีแพ่ง ค่าธรรมเนียม

แลกเปลี่ยนท่ีดิน ค่าภาษีบํารุงท้องที่ในการเช่าหอประชุมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ที่จําเป็นต้องดําเนินการในระหว่างปีงบประมาณ ของสํานักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและกองการเจ้าหน้าที่ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําหนังสือ เอกสาร รายงานสรุปผลการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน หรือเอกสาร      

อ่ืน ๆ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของสภาองค์การบริหาร        

ส่วนจังหวัด รวมทั้งเอกสารเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทุกรูปแบบของส่ือประชาสัมพันธ์ท้ังใน

และนอกสถานที่ เช่น การเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ การเช่าเวลาออกอากาศ 

ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  จัดทําหนังสือ ฯลฯ ตลอดจนการจ้างเอกชน

หรือนิติบุคคลในการจัดทําประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบ การจัดงานแถลงข่าว 

การโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย งานเฉลิมพระเกียรติ  
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งานประเพณีท้องถิ่นหรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยจ่ายเป็น 

ค่าจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายสถิติต่าง ๆ และการจัดทํา

หนังสือประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ทําเนียบส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ในกรณีพิเศษเน่ืองใน

เทศกาลที่สําคัญ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทํา

ประโยชน์หรือสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ     

ที่เกี่ยวข้อง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการและ

การตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 358 

รายการที่ 5, หนา้ 359 รายการที่ 6, หนา้ 360 รายการที่ 7, หนา้ 361 รายการที่  8 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : เสริมสร้าง

ความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

     ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้

2.  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   รวม   4,600,000 บาท 

    (1)  ค่ารับรอง        ตั้งไว้    4,000,000 บาท          

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย              

ที่เกี่ยวเน่ืองในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเป็นต้องจ่าย

ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   

ที่มานิเทศดูงาน ตรวจงานหรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ี     

ที่เกี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังจ่ายตามหนังสือส่ังการ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว  2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
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    (2)  ค่าเลีย้งรับรอง        ตั้งไว้    600,000 บาท          

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและ        

ค่าบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเล้ียงรับรองในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ

กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ 

หรือเอกชน ทั้งน้ีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องซ่ึง 

เข้าร่วมประชุม ต้ังจ่ายตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/

ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   3.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม   100,340,000 บาท 

     ที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ    

(1) ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล   

                     ตั้งไว้    500,000 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล  ค่าสมนาคุณ              

อันเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานอ่ืน                   

ที่ขอสนับสนุนรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดซ้ือของที่ระลึก          

เพื่อมอบหรือแลกเปล่ียนให้แก่แขกผู้มาเย่ียมเยือน หรือช่วยปฏิบัติงานหรือ

บริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    (2) ค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   

           ตั้งไว้    50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในงานราชพิธี       

รัฐพิธี พานประดับ พุ่มดอกไม้ เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ 

หรือพวงหรีดสําหรับศพผู้มีเกียรติ ตลอดจนพิธีเปิดและปิดประชุมสภา    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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    (3) ค่าใช้จา่ยในการสรรหาบุคลากร    ตั้งไว้    400,000 บาท          

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขัน การคัดเลือก กรณีที่มี      

เหตุพิเศษ ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  

ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ      

สรรหาบุคลากร 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556)ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 347 รายการที่  2  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (4) โครงการ อบจ. บริการประชาชน (GCS)  ตั้งไว้ 100,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่       

เพื่อประชาชน  ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) โดยจ่ายเป็น ค่านํ้าประปา     

ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสํานักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการ

ประชาชน (GCS) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 351  รายการที่  5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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    (5) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์        

                     ตั้งไว้    100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีฯ ที่จัดทําไว้ โดยพัฒนาฐานข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ ต้องชําระค่าภาษีฯ ค่าธรรมเนียมฯ ที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกันกับแผนที่ภาษีฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 353 รายการที่ 7   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (6) โครงการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์สองภาษา             

         ตั้งไว้    500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงพัฒนาข้อมูล

เว็บไซต์สองภาษา โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชน หรือนิติบุคคลในการปรับปรุง

พัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์สองภาษา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินการตามโครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555– 2557) ปี 2555 หนา้ 335  รายการที่  5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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   (7) โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทศันศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา 

    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  

    ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    เชียงใหม่        ตั้งไว้    5,500,000 บาท    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน        

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่             

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการเองหรือองค์กร หรือ      

สถาบันอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเล้ียง  

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด- ปิด  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนวิทยากร  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา 

ดูงานตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 337  

รายการที่  7   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (8) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์พัฒนาคน  

   พัฒนางาน ตั้งไว้    60,000 บาท  

เ พื่ อ จ่ายเป็นค่าใ ช้ จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลัก สูตรการใ ช้หลัก                

มนุษยสัมพันธ์พัฒนาคน  พัฒนางาน โดยจัดฝึกอบรมข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  จํานวน 50 คน         

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก 

ค่าพาหนะ  ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม    

ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
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ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555– 2557) ปี 2555 หนา้ 340 รายการที่  10   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (9) โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการบริหารความเสีย่ง  

           ตั้งไว้  80,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียง 

โดยการจัดฝึกอบรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ข้ึนไป จํานวน 50 คน  

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  

ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม       

ค่าจัดสถานที่  พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง

หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  2557) ปี 2555 หนา้ 339  รายการที่  9   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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    (10)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ           

         ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  ตั้งไว้    450,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี โดยจัดฝึกอบรมข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

จํานวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดําเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม

ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 338  รายการที่ 8  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (11)โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบสือ่มวลชน           

        (Press  Relationship)  ตั้งไว้    100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วน  

จังหวัดเชียงใหม่พบส่ือมวลชน (Press Relationship) โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทํา

เอกสารเผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม  ค่าของที่ระลึก รวมทั้งค่าบริการ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามโครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

และการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555             

หน้า 362 รายการที่  9   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : ผลักดัน   

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 

    (12)โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

      ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงานของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ดําเนินการ    

โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจัดสถานท่ีพิธีเปิด -  ปิด  ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ       

ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 332  รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (13)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   หรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกําหนด  

          ตั้งไว้    500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด โดยจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกต้ัง การให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกต้ังแก่ประชาชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดําเนินการเลือกต้ัง       

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

และการตรวจสอบควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555       

หน้า 357  รายการที่  4   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : 

เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธปิไตยแบบมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

      (14)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้    80,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนบุคคล          

ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

กับการดําเนินการเลือกต้ัง       

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ

และการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 

356 รายการที่  3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : 

เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธปิไตยแบบมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

    (15)โครงการประชุม สัมมนาเชิงวิชาการด้านบทบาท อํานาจ หน้าที ่

     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้    3,000,000 บาท  

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ  

ด้านบทบาท อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจ่ายเป็น          

ค่าจัดการประชุม ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าเล้ียงรับรอง

ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 332  รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : 

เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 

    (16)ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน   

    ตั้งไว้    300,000 บาท          

 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัย โดยการ 

ส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการจ่ายเงิน

ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การส่งคืนเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิด      

ความเสียหาย พ.ศ. 2551 และตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    (17)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 

     นอกราชอาณาจักร ตั้งไว้    3,700,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ            

นอกราชอาณาจักร ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด            

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร       

ส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง

ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่และส่วนราชการอื่นในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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   4.  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     รวม    270,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่นํามาใช้ใน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหาย

จําเป็นต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงิน

ไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดสําเนา        

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ฯลฯ ของสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการ

เจ้าหน้าที่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม   4,683,700 บาท 

   1. วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว้   751,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  

หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว  

แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา        

ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเ ชียงใหม่  ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด          

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน

สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้สําหรับ

ซ่อมแซมหรือ เป ลี่ ยนวัส ดุ ไฟฟ้า ที่ เ ก่ าและ ชํา รุด ใ ห้สามารถใ ช้งานไ ด้ ดี                  

มีความปลอดภัย  ตลอดจนการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคา  

ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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   3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้    130,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน 

ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองการเจ้าหน้าที่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้   3,200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับใช้กับยานพาหนะ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นํามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของสํานักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้   100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวมตลอดถึงรูปสีและขาวดํา       

ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพน่ิง 

แผ่นบันทึกความจํา เทปบันทึกเสียงและวีดีโอ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   6. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้    452,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ

แถบผ้าพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์       

แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กองกิจการสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 

20,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท 

   1. ค่าไปรษณีย ์ ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและค่าไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในราชการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  2.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม รวม       700,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ตอาคารหอประชุมเฉลิม    

พระเกียรติ 80 พรรษา และสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูล รวมท้ัง

ก า รจดทะ เ บี ยน โ ด เ มน  chiangmaipao.go.th และ  tourinChiangMai.com        

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 335 รายการที่ 4   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูล และจดทะเบียน      

ช่ือเว็บไซต์งานแผนที่ภาษีฯ สําหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้อง

ชําระภาษีฯ  ค่าธรรมเนียมฯ และการเชื่อมย่ืนภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ

การย่ืนรายได้อื่น ๆ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 353 รายการที่ 7   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่า Leased Line เช่ือมระบบระหว่างสํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับศูนย์บริการร่วม (GCS) ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับระบบ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 351  รายการที่ 5   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน รวม 988,690 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 988,690 บาท 

  1. ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 99,500 บาท 

    (1) ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

      ตั้งไว้ 33,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด     

24,000  บีทียู จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อติดต้ังภายในสํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

เดือนมีนาคม 2554  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1.  ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU 

2.  เป็นขนาดการทําความเย็นข้ันตํ่าของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด 

  ที่วางจําหน่ายในท้องตลาด 

3. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดต้ัง 

4. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                  

มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

5.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น 

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาค

ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 

7.  มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 374  รายการที่  1(10)   
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    (2) ค่าเครือ่งทําลายเอกสาร ตั้งไว้ 66,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองทําลายเอกสาร แบบทําลาย 20 แผ่น จํานวน     

2 เครื่อง ๆ ละ  33,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ ดังน้ี 

- ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 

- ทําลายเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 

- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 396 รายการที่ 15(3)   

   2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 328,490 บาท 

    (1) ค่าชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 328,490 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟนประชุมพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุดสําหรับใช้

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การประชุมเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมานาน  เน่ืองจากไม่ได้

กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม

ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  ประกอบด้วย  

1. ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและเครื่องควบคุม  จํานวน 1 ชุด   

2. ชุดไมโครโฟนสําหรับประธาน   จํานวน 1 ชุด 

3. ชุดไมโครโฟนสําหรับผู้ร่วมประชุม  จํานวน 30 ชุด 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1.  ชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและเครื่องควบคุม  

- เป็นเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมสําหรับชุดประชุม 

ประกอบด้วย ชุดไมโครโฟนประธานและไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม      

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
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- สามารถต่อชุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 60 ชุดต่อเคร่ือง และสามารถ

ขยายเพิ่มจํานวนได้ โดยเพิ่มเคร่ืองควบคุมและจ่ายไฟ 

- มีช่องสัญญาณออกจากเครื่อง RCA และ Phone สําหรับต่อพ่วงกับ

อุปกรณ์อื่น ๆ ได้ 

- มีช่องสัญญาณเข้าเครื่อง Mic พร้อมปุ่มปรับความดัง 

- มีช่องสัญญาณเข้าเครื่อง AUX พร้อมปุ่มปรับความดัง 

- มีสายเชื่อมระหว่างเครื่องควบคุมกับชุดประชุม มีความยาวไม่น้อยกว่า 

10 เมตร 

- มีสวิทช์ปิด-เปิดเครื่อง พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทํางานของเครื่อง 

- มีปุ่มปรับความดังของลําโพง 
- เป็นเครื่องใช้กับไฟฟ้า AC 220 V 50 HZ 

- ได้รับมาตรฐาน CE หรือ  UL หรือ IEC 60914 

2.  ชุดไมโครโฟนสําหรับประธาน 

- เป็นชุดไมโครโฟนพร้อมลําโพง 
- มีไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์พร้อมก้านชนิดโค้งงอ ถอดเก็บได้   

ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 

- มีลําโพงในตัวและถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน มีไฟสีแดง

แสดงขณะใช้งาน 

- มีปุ่มเปิดการสนทนา เมื่อกดจะมีเสียงเตือนไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม
จะถูกตัดและมีเสียงพูดประธานเท่าน้ันที่สามารถพูดได้ 

- มีปุ่มปรับระดับความดังของลําโพง 
- ตอบสนองความถี่ 100-13,000 Hz หรือดีกว่า 

- มีความไวของไมโครโฟน – 44 db หรือดีกว่า 

- มีสายเชื่อมต่อระหว่างชุดประชุม ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร    

พร้อมข้ัวต่อแบบถอดได้ 

- ใช้ไฟจากชุดควบคุมซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกัน 

- ได้รับมาตรฐาน CE หรือ  UL หรือ IEC 60914 

3.  ไมโครโฟนสําหรับผู้ร่วมประชุม 

- เป็นชุดไมโครโฟนพร้อมลําโพง 
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- มีไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์พร้อมก้านชนิดโค้งงอ ถอดเก็บได้    

ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 

- มีลําโพงในตัวและถูกตัดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟน มีไฟสีแดง

แสดงขณะใช้งาน 

- มีปุ่มปรับระดับความดังของลําโพง 
- ตอบสนองความถี่ 100-13,000 Hz หรือดีกว่า 

- มีความไวของไมโครโฟน – 44 db หรือดีกว่า 

- มีสายเชื่อมต่อระหว่างชุดประชุม ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร    

พร้อมข้ัวต่อแบบถอดได้ 

- ใช้ไฟจากชุดควบคุมซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกัน 

- ได้รับมาตรฐาน CE หรือ  UL หรือ IEC 60914 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 379  รายการที่ 3 (1)   

   3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 42,000 บาท 

    (1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  ตั้งไว้ 7,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 

12 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง เพื่อใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรมและ         

การปฏิบัติงานของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 

- ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image  Sensor) 

- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม 

   หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
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- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 379  รายการที่ 3(2)   

    (2) ค่ากลอ้งถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 9,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียด       

ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง เพ่ือใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรม

และการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 

2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

-  เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 

- ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 

- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 

- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมลูเต็ม 

 หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี  2555  หน้า 396 รายการที่  15(1)   

    (3) ค่ากลอ้งถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR  

      ตั้งไว้ 26,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR ขนาด 

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง เพื่อใช้ในการ

บันทึกภาพกิจกรรมและการปฏิบัติงาน ของฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึ งมีความจําเป็นต้องใช้กล้อง                  

ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถบันทึกภาพได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากไม่ได้ 
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กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา

ที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

- เป็นกล้องดิจิตอล แบบ DSLR (กล้องสะท้อนภาพเลนส์เด่ียวด้วยระบบ

ดิจิตอลโดยใช้เซ็นเซอร์ในการรับภาพแทนฟิล์ม) 

- เลนส์ความยาวโฟกัสไม่น้อยกว่า 18-55 มิลลิเมตร และรูรับแสง 

กว้างสุด 3.5-5.6 ไอเอส ( EF-S 18-55 mm /F 3.5-5.6 IS) 

- ตัวรับภาพ (CMOS) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 

- ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 3.0 น้ิว (ช่อง Live View) 

- มีระบบแฟลซในตัว 
- สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือ

เมื่อต้องการเปลี่ยน 

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องบันทึกภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- สามารถถ่ายภาพได้ต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.7 ภาพต่อวินาที 

- มีค่าความไวแสงต้ังแต่ ISO 100-6400 (สูงสุด 12800) 

- มีความเร็วชัตเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 1/4000-30 วินาที 

- ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 9 จุด  

- มีอุปกรณ์หน่วยความจําภายนอก (SD CARD) ไม่น้อยกว่า 4 GB และ 

- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคก์ร  และ

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 372  รายการที่  1(1)   

   4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 188,700 บาท 

     (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล     

     ตั้งไว้ 34,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดองค์การบริหาร               

ส่วนจังหวัด  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 

ประกอบด้วย 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังน้ี 

-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)              

ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และรองรับ

หน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066MHz                  

จํานวน 1 หน่วย 

-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB 

จํานวน 1 หน่วย 

-  มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวน   

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

2.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น           

     CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน  1  ชุด 

3.  การรับประกัน 2 ป ี

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 372  รายการที่  1(3)   

    (2)  ค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน   

      ตั้งไว้ 72,300 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 24,100 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2554 ของกระทรวง   
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 

โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  

ดังน้ี 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 

2.4 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

-  มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

2 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

๓๐ GB จํานวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps            

จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 

2.   เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

 -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

 -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น           

       CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

4.   การรับประกัน 2 ป ี

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 372  รายการที่  1(4)  
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    (3)   ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  

      ตั้งไว้ 15,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 

จํานวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554            

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด           

ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

-  การรับประกัน 2 ปี 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร     

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  2557) ปี 2555 หน้า 373  รายการที่  1(7)  

    (4)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network    

      ตั้งไว้ 66,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554             

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

-  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
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-  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 

-  มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ          

1 x Ethernet 10/100 Base TX 

-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด          

ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 373 รายการที่ 1(5)  

  5.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 330,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและ

 ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 

 5,000 บาท ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกองกิจการสภาองค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัด  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบรายจ่ายอื่น รวม 350,000 บาท 

   รายจา่ยอื่น รวม 350,000 บาท 

   ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  

   ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

   (1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

     ตั้งไว้       350,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและ

การตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 371 

รายการที่  15  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างประสิทธิภาพ

ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  กลยุทธ์ : เสริมสร้างความพร้อม               

ในระบอบประชาธปิไตยแบบมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

............................................... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม     15,906,540 บาท 

 งบบุคลากร รวม        6,119,000 บาท 

 เงินเดือน(ฝา่ยประจํา) รวม       6,119,000  บาท 

1.   เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้      5,236,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ ของ         

กองแผนและงบประมาณ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 468,900 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือ   

ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงข้ันสูงสุดของอันดับ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น           

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ   

 สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ 

 จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

 ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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3. เงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้      67,200 บาท 

เ พื่ อ จ่ายเ ป็นเ งินประจํา ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการกองแผนและงบประมาณ                  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 282,200 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ ของกองแผนและงบประมาณ

ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ป ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น   

ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือนในปีน้ัน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   64,400 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  งบดําเนินการ รวม       8,603,340 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม          300,000 บาท

  1.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

     ตั้งไว้         300,000 บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกองแผนและ

 งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

 นอกเวลาราชการปกติตามระเบียบฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้สอย รวม       7,696,340 บาท 

   1.  รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ รวม           126,340 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหน่ึงอย่างใดซ่ึงมิใช่เป็น   

 การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหน่ึง และ   

 อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง เช่น ค่าจัดทําเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ 

 ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร        

 ส่วนจังหวัด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   2.  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ รวม  7,550,000 บาท 

    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

    (1) โครงการส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนา 

     วัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครอง          

     ส่วนท้องถ่ินในจังหวัด ตั้งไว้          600,000 บาท              

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศทางการบริหารงานคลังให้กับองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  อาทิ การจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษา  

 ดูงาน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร  

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ          

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับวิทยากรและ

 เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

 โครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการ

 กําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ               

บ้านเมืองที่ดี   แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี 2555 หนา้ 333 รายการที่ 3 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์  :  

พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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(2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม ่

  ตั้งไว้          500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนการ

ดําเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น การจัดเวทีประชาคม

อําเภอในเขตพ้ืนที่อําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มี             

ส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันในการจัดทําแผนฯ 

จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าจัดทําเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ               

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือ

หนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการ         

 และการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555                  

 หนา้ 363  รายการที่ 10  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ :  

ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 

    (3) โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม ่

    ตั้งไว้          500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่  เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย  

ที่เกี่ยวข้องกับการประสานการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและ

ตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน

วิทยากร ฯลฯ ทั้งน้ี  เพื่อให้การประสานการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการ         

 และการตรวจสอบควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี  2555                  

 หนา้ 365  รายการที่ 11 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ :  

ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 

(4) โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่  ประจําปี 2555 

  ตั้งไว้       500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การจัดทํา

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการ เช่น ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ             

ค่าเช่าสถานท่ี ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าพาหนะ   

ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทํารายงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการออกปฏิบัติการ

ตรวจติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ในพ้ืนที่เพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้สถาบันการศึกษา            

หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการ         

 และการตรวจสอบควบคุม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี  2555                  

 หนา้ 367  รายการที่ 12  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ :  

ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 

 (5) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม 

    การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน (Clinic Center) องค์การบริหาร 

    ส่วนจังหวดัเชียงใหม่   ตั้งไว้ 5,000,000 บาท                

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 

 เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การจัดประชุม การฝกึอบรม การศึกษา 

ดูงานในประเทศและต่างประเทศ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  โดยจ่าย

เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก   

ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์  เพื่อโฆษณาเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการ         

 และการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555                  

 หนา้ 368  รายการที่ 13  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ :               

เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธปิไตยแบบมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

(6) โครงการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปีขององค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ ตั้งไว้         200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่าย

เป็นค่าจัดการประชุมช้ีแจงและประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย การจัดทํา

เอกสารข้อบัญญัติฯ การจัดทําเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาของ           

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เช่น             
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ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทําเอกสาร           

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไป         

ด้วยความเรียบร้อย ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือ           

ส่ังการกําหนด 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหารจัดการ         

 และการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555                  

หนา้ 370  รายการที่ 14 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ :  

ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ 

   (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

     ตั้งไว้          250,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ

เดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ              

ตามระเบียบฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3.  ค่าบํารุงรักษาและซอ่มแซม รวม             20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่นํามาใช้        

  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็น 

  ต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินไม่เกิน 

  5,000 บาท  เช่น  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องอัดสําเนา  เครื่องคอมพิวเตอร์  โต๊ะ  

  เก้าอี้ ฯลฯ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม           607,000 บาท 

    1.  วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้         207,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง            

หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว  

แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวรและ              

มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    2.  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้          100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับใช้กับยานพาหนะ 

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ 

 กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    3.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้         300,000 บาท 

 -   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ 

หรือแถบผ้าพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับ

เคร่ืองพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเ น่ือง  ฯลฯ  สําหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด           

ไม่เกิน 20,000 บาท 

  -   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือระบบปฏิบัติการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ตาม 

   โครงการระบบป้องกันไวรัส สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย  

   ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552– 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคก์ร  

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2554 หนา้ 382 รายการที่ 5  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุง่เนน้จริยธรรม ความรู้ด้าน ICT และการใหบ้ริการที่เป็นเลศิ 
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 งบลงทุน รวม       1,184,200 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม       1,184,200 บาท 

  1. ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม            5,800 บาท 

     (1)  ค่าโต๊ะทํางาน ตั้งไว้ 5,800 บาท     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก       

จํานวน  1 ตัว เพื่อให้เพียงพอกับอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มข้ึน ของกองแผน

และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้        

ในท้องตลาด  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองท่ีดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร     

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 380 รายการที่ 4 (2)   

   2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม       1,158,400 บาท 

     (1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  

      ตั้งไว้         140,400 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล พร้อมอุปกรณ์  

 จํานวน 4  ชุด ๆ ละ 35,100 บาท เพื่อใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์

 สถิติทางด้านการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 และเพื่อทดแทนของเดิมท่ีใช้งานมานาน ของกองแผนและงบประมาณ  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงจัดหาตามราคาท่ีสืบได้ใน

ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี         

 -  หน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า 4 แกน และมีความเร็ว 

  สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  2.6 GHz cache ไม่น้อยกว่า 6 MB 

 -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกออกจากแผงวงจรหลัก  

  ที่มีหน่วยความจํา ไม่น้อยกว่า 1 GB 
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 -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  

 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 3 หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

 ไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน  1 หน่วย 

 -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน  1 หน่วย 

 -  มีช่องเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps  

 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 

 -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  

 มี Contrast ไม่น้อยกว่า 40,000:1 จํานวน 1 หน่วย 

 -  คีย์บอร์ดและเมาส์ แบบ USB หรือดีกว่า 

 -  มีพอร์ต USB 2.0 หรือดีกว่าบริเวณด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า                 

 4 พอร์ต 

 -  ลําโพง แบบ 2.1 Channel หรือดีกว่า 

 -  เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ลําโพง เป็นผลิตภัณฑ์ 

 ย่ีห้อเดียวกัน 

 -  มีการรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 2 ป ี

   2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  

  -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

  -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

    3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น  

     CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

(รายการที่ 2 – 3 จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 ) 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหาร             

 จัดการบา้นเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน            

 ขององคก์ร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 380 

     รายการท่ี 4 (1)   
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 (2) ค่าเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หน้า/นาที)  

  ตั้งไว้ 18,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หน้า/นาที)

 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมี 

 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 

  -  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 

  -  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 

 -  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ          

  ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหาร             

 จัดการบา้นเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน            

 ขององคก์ร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 381                 

 รายการที่ 4 (3)   

(3) ค่าชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานพร้อมแผ่น CD-ROM 

  ตั้งไว้       1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานพร้อมแผ่น CD-ROM 

จํานวน 100 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท สําหรับติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

แม่ข่ายและลูกข่าย ภายในสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          

ตามโครงการ  IT สีขาว เพื่อให้มีระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2554                  

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้             

11 พฤษภาคม 2554  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

 บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 382  รายการที่  6  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุง่เนน้จริยธรรม  ความรู้ด้าน ICT และการใหบ้ริการที่เป็นเลศิ 

 3.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รวม         20,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษา

และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 

5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

…………………………………………….. 



- 141 - 

 

 

 

งานบริหารงานคลัง รวม 31,752,100 บาท 

  งบบุคลากร รวม 14,380,600 บาท 

 เงินเดือน(ฝา่ยประจํา) รวม 14,380,600 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 12,301,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่างๆ ของ 

กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนอัตรากําลัง 

3 ป ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 998,500 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน 

และหน่วยตรวจสอบภายใน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือ   

ที่ ไ ด้ รับเ งินเ ดือนตามบัญชีอัตราเ งินเ ดือนเ ดิมถึง ข้ันสูง สุดของอันดับ                  

ของกองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น          

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ   

 สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ 

 จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

 ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบ          

 ภายใน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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3. เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้   134,400 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับ 8 ที่มีฐานะและหน้าที่ในการ

บริหารงาน ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง

ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 802,200 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ของกองคลัง กองพัสดุ

และทรัพย์สิน  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 

 จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับ

ดีเด่น ในอัตราร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน   

ในปีน้ัน ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   144,000 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งบดําเนินการ รวม 16,858,300 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 10,510,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 

  ตั้งไว้ 800,000 บาท   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัด เ ชียงใหม่  ของกองพัส ดุและทรัพย์ สิน  เ ช่น  ค่าตอบแทน

 คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้รับ

อันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะการ
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ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ฯลฯ และตามที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้ได้รับเงิน

ค่าตอบแทนนี้  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  

  เน่ืองจากการทํางานให้ราชการ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  610,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองคลัง กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน  และหน่วยตรวจสอบภายใน  ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการปกติตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่               

ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 600,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่และลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบของทางราชการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 7,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน

ตําแหน่งต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามระเบียบของทาง

ราชการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 



- 144 - 

 

 

 

 ค่าใช้สอย รวม 2,483,800 บาท 

   1. รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 990,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็น

การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และ

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ของกองพัสดุและทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมา

สแกนเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ 

ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารด้านวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด หนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งหนังสือ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี

การงบประมาณ การพัสดุ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ของกองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ  การเช่าห้องประชุม และค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องดําเนินการในระหว่างปีงบประมาณ ของกองพัสดุและ

ทรัพย์สิน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   2.  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

               รายจ่ายหมวดอื่นๆ รวม 1,243,800 บาท 

    (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

      ตั้งไว้ 150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การพาณิชย์ 

ให้มีประสิทธิภาพ การออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจถึงการชําระ

ภาษีฯ ตลอดจนรายได้อ่ืน และการจัดทําเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ การให้ใบประกาศนียบัตร หรือรางวัล

แก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการชําระภาษีฯ การออกสํารวจตรวจสอบ

การชําระภาษีฯ ฯลฯ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ            

บริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 348 

รายการที่  3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสทิธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

 (2)  โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ 

ผู้ประกอบการโรงแรม และสถานประกอบการนํ้ามัน 

      ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เร่ืองระเบียบ กฎหมาย                   

แก่ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการนํ้ามันในจังหวัดเชียงใหม่             

ที่มีหน้าท่ีต้องชําระค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจ่ายเป็น  

ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะสําหรับวิทยากร  

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 350  รายการที่  4   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสทิธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (3) โครงการพัฒนาความรู้เร่ืองการประกันสังคมของลูกจ้างและ 

     พนักงานจ้าง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งไว้ 93,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้เร่ืองการประกันสังคมให้แก่

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น

ผู้ประกันตน จํานวน 300 คน  โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะสําหรับวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
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ดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง หรือหนังสือ            

ส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี  แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  2557) ปี 2555 หนา้ 345 รายการที่ 16   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสทิธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (4) โครงการจัดทําโปรแกรมการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของ  

     อบจ.เชียงใหม่ ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมการควบคุมการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทุกประเภทของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจัดทําโปรแกรมฯ  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้  389  รายการที่  8   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสทิธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (5) โครงการโรงแรมในดวงใจของผู้พักและนักท่องเที่ยว 

      ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงแรมในดวงใจของผู้พักและนักท่องเท่ียว 

โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทําแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์  ของรางวัล  โล่รางวัล  

หรือประกาศนียบัตร ฯลฯ มอบให้แก่โรงแรมท่ีได้รับการคัดเลือก โดยการให้

คะแนนด้านต่าง ๆ จากผู้เข้าพักหรือนักท่องเที่ยว 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างการเรียนรู ้

และประสบการณร่์วม และตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 216  

รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

    (6)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

      ตั้งไว้ 700,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ

กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยจ่ายเป็น                   

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ                 

ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอ่ืน และเครื่องมือต่าง ๆ      

ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ของกองคลัง 

กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น เคร่ืองปรับอากาศ  

เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ 

เก้าอ้ี ฯลฯ ตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นของสํานักงานและบ้านพักข้าราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการ

บํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงิน            

ไม่เกิน 5,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 1,214,500 บาท 

    1. วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 384,500 บาท 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ สํานักงานต่าง ๆ ซ่ึ งโดยสภาพเมื่ อใช้แล้ว                    

ย่อมส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ของกองคลัง กองพัสดุ

และทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ               

หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือส่ิงของที่มีลักษณะ

คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    2. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว้ 160,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า 

และอุปกรณ์อ่ืน ๆ สําหรับเปล่ียนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเคร่ืองเสียงวิทยุ 

ตลอดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับประดับอาคารสํานักงานในพิธีต่าง ๆ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 180,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด ถังขยะ 

ตะกร้า ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง ฯลฯ สําหรับใช้ประจําสํานักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    4. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 220,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ สําหรับใช้กับยานพาหนะ

รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    5. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 270,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของกองคลัง กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ

แถบผ้าพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์ 

แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
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ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,650,000 บาท 

    1.  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,800,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเก็บรถยนต์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้

ประจําในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และค่ากระแส 

ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้ในงานต่าง ๆ หรืองาน 

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    2.  ค่านํ้าประปา ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา สําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตลอดจนค่านํ้าประปาและ

ค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจําในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    3.  ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 350,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ประจําอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา และสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือ

สําหรับผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เครื่องกลฯ บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริง

และระเบียบกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน รวม 513,200 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 413,200 บาท 

   1.  ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 128,300 บาท 

    (1)  ค่าโต๊ะทํางาน ตั้งไว้ 23,200 บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก      

จํานวน  4 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง 

และกองพัสดุและทรัพย์สิน และเพื่อให้เพียงพอต่ออัตรากําลังเจ้าหน้าท่ี               

ที่เพิ่มข้ึน  เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก

งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี 2555  หน้า 386 รายการที่ 7 (10), 

หนา้ 392  รายการที่ 12 (2)   

    (2)  ค่าโต๊ะทํางาน ตั้งไว้ 7,900 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต พร้อม

กระจก จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เพียงพอต่อ

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มข้ึนของกองคลัง เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน

ท้องตลาด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 384 รายการที่ 7 (5)   
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    (3) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 97,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 18 ตู้ ๆ 

ละ 5,400 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารด้านการพัสดุและด้านการเงิน 

ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน และหน่วยตรวจสอบภายใน เน่ืองจาก

ไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม

ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 385 รายการที่ 7 (6), 

หนา้ 392  รายการที่ 12(1), หนา้ 395 รายการที่ 14  

  2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 124,900 บาท 

    (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 

      ตั้งไว้ 24,100 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554                

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้          

11 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  

   2.4 GHz หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย 

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า   

   2 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

   ไม่น้อยกว่า 250 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  

   ๓๐ GB  จํานวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
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- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวน 

   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด 

   ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  จํานวน 1 หน่วย 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3.   ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น           

       CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 383  รายการที่  7 (1)  

    (2)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

     ตั้งไว้ 76,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 38,100 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปงีบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT ) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดย 1 ชุด 

ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่  2  โดยมีคุณลักษณะ 

    พื้นฐานดังน้ี 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมี 

   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วย  

   ความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจํา  

   ขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  

   4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

   ไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวน 

   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด 

   ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  จํานวน 1 หน่วย 

2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 

     พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี   แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 383  รายการที่  7 (2)  

    (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หน้า/นาที) 

      ตั้งไว้ 18,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หน้า/นาที)  

จํานวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 9,000 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง   

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี

งบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 

มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 

 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 

 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ  

           ได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556)  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี   แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 384 รายการที่ 7 (3)   

    (4)  ค่าเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA     ตั้งไว้ 6,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 2 เคร่ือง ๆ 

ละ 3,300 บาท สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ             

กองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ดังน้ี 

 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน        

ขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 387  

รายการที่ 7 (14)   

 3.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษา             

และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 

5,000  บาท  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี 2555  หน้า 352 รายการที่  6  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างประสิทธิภาพ 

ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ ์: พัฒนาความสามารถบุคลากร

มุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

   1.  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใน             

ความรับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีสภาพ

ชํารุดทรุดโทรมหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  ที่มีวงเงิน   

เกินกว่า 5,000 บาท เช่น อาคารสํานักงาน หรือสถานที่บริการประชาชน ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี  2555 หน้า 352 รายการที่  6  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

 

.................................................. 
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     การรักษาความสงบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 157 - 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   30,595,300    บาท   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ รวม    10,693,700  บาท   

การรักษาความสงบภายใน 

 งบบุคลากร รวม  10,693,700 บาท 

 เงินเดือน(ฝา่ยประจํา) รวม 10,693,700 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้     2,398,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ ของ 

ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและส่ิงแวดล้อม กองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ี          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้

2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      รวม 207,900 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น           

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ   

 สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ 

 จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

 ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง    รวม     6,293,800 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ 

ของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและส่ิงแวดล้อม กองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง

พนักงานจ้าง 4 ป ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหาร          

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับ

ดีเด่น ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

ในปีน้ัน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   1,793,400 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

……………………………………….. 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 19,901,600 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 10,746,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 7,000,000 บาท 

  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 7,000,000 บาท 

  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

(1) โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล  

  ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ขบวนรณรงค์ การจัด

นิทรรศการ การให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับข่ีโดย               

ไม่ประมาท  ค่าจัดทําส่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น สปอตโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ แผ่น CD ฯลฯ และค่าจัดกิจกรรม 

การต้ังด่านตรวจแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงาน 

ภาครัฐหรือภาคเอกชนดําเนินการ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง  

หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 411  

รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย   

(2) โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
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รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การอบรม การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

รวมถึงการจัดทําส่ือรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 

โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่น CD ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการเอง หรือ

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนดําเนินการ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

การจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 412  

รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย   

(3) โครงการฝึกอบรมและฝึกซอ้มแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา      

สาธารณภัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 

ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและ

วิทยากร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการ  หรือเข้าร่วม

ฝึกซ้อมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง         

หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา :  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

ปลอดภัย  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยแก่ ชุมชน /ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี                   

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 420 รายการที่  1  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย   

  ค่าวัสดุ รวม 3,746,000 บาท 

   1.  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเ ช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืนต่าง ๆ สําหรับใช้กับ

ยานพาหนะของงานบรรเทาสาธารณภัยและส่ิงแวดล้อม และเครื่องมือ เคร่ืองใช้

ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  2.  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว้ 96,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมติดแถบ 

สะท้อนแสงและเครื่องหมาย จํานวน 80 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

ปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย แก่ชุมชน /ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี                  

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  422  รายการที่ 2(4)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

 3.  วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ สําหรับใช้ในงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เช่น เข็มขัดช่วยชีวิต เส้ือกั๊กสะท้อนแสง ถุงมือยาง

ป้องกันไฟฟ้า เส้ือกันฝน กระบองไฟกระพริบ กรวยจราจรสะท้อนแสง ที่ปิดจมูก

ป้องกันสารพิษ สายส่งนํ้าแรงดันสูง ข้อต่อขนาดต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์            

อ่ืน ๆ ที่จําเป็นสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

ปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย แก่ชุมชน /ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี                  

(พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี  2555  หน้า 421 รายการที่ 2(1)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความม่ันคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย 

 งบลงทุน รวม 9,155,600 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,000 บาท 

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ รวม 80,000 บาท 

 (1)  ค่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ตั้งไว้ 80,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ จํานวน  

 1 เคร่ือง ใช้สําหรับเตรียมความพร้อมในการติดต่อประสานงานเพื่อรับมือ

 กับเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

 เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

     -  ขนาดกําลังส่ง 100 วัตต์ 

      ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา         

 ความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนา 

 สามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 422 รายการที่ 2 (3)  

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 44,000 บาท 

 (1)  ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 18,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จํานวน 2 กล้อง ๆ ละ

9,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย 

และส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 
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1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ระบบดิจิตอล 

2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล  

     3. ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 

       (Image sensor) 

     4. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 

     5. สามารถถอดเปลี่ยนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม  

      หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 

     6. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

     7. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา        

 ความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนา

 สามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 422 รายการที่ 2 (5)  

 (2)  ค่ากล้องถ่ายภาพ แบบปรับความยาวโฟกัสเลนส ์

  ตั้งไว้ 26,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ แบบปรับความยาวโฟกัสเลนส์ จํานวน   

1 กล้อง เพื่อใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหาร            

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ของ สํา นักงบประมาณ  จึ ง จัดหาตามราคา ที่ สื บ ไ ด้ ใน ท้องตลาด                   

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังน้ี 

1. เป็นกล้องถ่ายภาพแบบปรับความยาวโฟกัสเลนส์ พร้อมเลนส์ 
2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล  

     3. ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ภาพต่อวินาที 

     4. บันทึกภาพวิดีโอได้ 

     5. มีระบบแฟลช (Flash) 

     6. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
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     7. มีระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ 

     8. มี SD CARD ไม่น้อยกว่า 4 GB 

     9. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

     10. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา     

 ความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนา

 สามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี  2555  หน้า  422  รายการที่  2 (6)  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   9,031,600 บาท 

  1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 9,031,600 บาท 

  (1)  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 1,604,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลตําบล

หางดง ซอย 19 บ้านแม่ขัก หมู่ที่ 5 ตําบลหางดง เช่ือม บ้านสันปูเลย              

หมู่ที่  2  ตําบลหนองแก๋ว  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดปากราง

กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร  ยาว 708.00  เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  2557)  ปี  2555  หน้า 629  รายการที่  21 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

 พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย  
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   (2) โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 2,448,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าต้นกวาว  หมู่ที่ 4  

ตําบลชมภู เช่ือม บ้านสุพรรณ หมู่ที่ 6 ตําบลป่าบง อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่  โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร  

จํานวน 225 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 25 บ่อ  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 628  รายการที่ 19 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

 พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

  (3)  โครงการก่อสร้างฝายเหมืองเหล่ามะเกลือ 

     ตั้งไว้ 789,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายเหมืองเหล่ามะเกลือ บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตําบล

ดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 26.00 เมตร สันฝาย

สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 634  รายการที่ 32 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

 พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 
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  (4)  โครงการขุดลอกลําห้วยข้าวพวง ตั้งไว้ 510,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยข้าวพวง บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแปะ 

เช่ือม บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดบริเวณท่ีขุดปากกว้าง 4.00 เมตร ท้องลําห้วยกว้าง 2.00 เมตร             

ลึกจากพ้ืนลําห้วยเดิม 1.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 5,000.00 

เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000.00 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 633  รายการที่ 29 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

 พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

  (5)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่กลาง ตั้งไว้ 1,992,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่กลาง บ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่  6 ตําบลข่วงเปา 

เช่ือม บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว เช่ือม บ้านวังปิน หมู่ที่ 1 ตําบล

สบเต๊ียะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดบริเวณที่ขุดปากกว้าง 

15.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 11.00 เมตร  ลึกจากท้องลํานํ้าเดิม              

2.00 เมตร ขุดเป็นช่วงๆ ความยาวรวม 2,250.00 เมตร หรือปริมาตร           

ดินขุดไม่น้อยกว่า  58,500.00 ลบ .ม .  รายละเอียดตามแบบแปลน                 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  ปี  2555  หน้า  632  รายการที่  28 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

 พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 
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  (6)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่ยะ ตั้งไว้ 1,687,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่ยะ บ้านปะหัวเสือ หมู่ที่ 12,บ้านนํ้าลัด            

หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านหลวง เช่ือม บ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่            

อังครักษ์ หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด

บริเวณที่ขุดปากกว้าง 7.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 3.60 เมตร ลึกจาก        

ท้องลํานํ้าเดิม 1.70 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 5,500.00 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,555.00 ลบ.ม.  รายละเอียดตาม           

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  ปี  2555  หน้า  633  รายการที่  30 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 

 พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

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



- 168 - 
 
 

 

 

                   

 

 

              

  แผนงานการศึกษา 
                  

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 



- 169 - 
 

     รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   78,830,640  บาท    

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 26,736,390 บาท 

 งบบุคลากร รวม 15,905,300 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 15,905,300 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน          ต้ังไว้ 5,062,900 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตําแหน่งต่าง ๆ  ของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 991,500 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเงิน

ประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เงินวิทยฐานะ และเงินค่าตอบแทนอื่น

ตามที่กฎหมายกําหนด 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือ   

ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงข้ันสูงสุดของอันดับ 
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น           

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ   

 สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ 

 จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

 ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. เงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้   205,200 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน

ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ระดับ 8 

หรือเทียบเท่าข้ึนไป ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ต้ังไว้ 8,130,500 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา 

 ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เชียงใหม่ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น              

ในอัตราร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือนในปีน้ัน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   1,515,200 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบดําเนินการ รวม 1,458,200 บาท 

  ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตาม

ระเบียบฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท 

1. รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 130,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม

และผลงานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทุกรูปแบบของส่ือ

ประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกสถานที่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ารับวารสารและ

เอกสารด้านวิชาการต่าง ๆ ส่ือส่ิงพิมพ์  หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 800,000 บาท 

     ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

 (1)  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับครูและบุคลากร 

       ทางการศึกษา ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสําหรับครูและ

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างจิตสํานึก 

ปรับกระบวนทัศน์ เพิ่มประสบการณ์ทางการศึกษาแนวใหม่ที่ได้มาตรฐานเป็น

เลิศ และเสริมสร้างขวัญกําลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติสําหรับครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน ที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจําป ีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน 

ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา อันเป็นการพัฒนา

องค์กรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น 

ค่าจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น  
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ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าโล่รางวัล  ค่าเบ้ียเล้ียง  ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนา            

สามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า  258  รายการที่ 1    

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

(2) ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ต้ังไว้          200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ทุกตําแหน่งทุกประเภทในการพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในและ

ต่างประเทศด้านการศึกษา  รวมทั้ งการเ ข้า ร่วมฝึกอบรมและสัมมนา                 

ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด  โดยจ่ายเป็น   

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุและ

อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดําเนิน

โครงการ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้                     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 336 รายการที่  6  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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 (3) โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

       ดีเด่น ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ต้องได้รับ

คัดเลือกก่อน) โดยจ่ายเป็น ค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางและ

กระบวนการจัดทําแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งน้ี จะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป               
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555 หน้า 259  รายการที่ 2 (1) 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

  ต้ังไว้      400,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าที่พัก   

ค่าพาหนะ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการตามที่

มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่นํามาใช้ประจํากองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  ซ่ึงชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่   

ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  เช่น  เคร่ือง

พิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี พัดลม   

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม      408,200 บาท 

   1. วัสดุสํานักงาน ต้ังไว้ 102,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง

หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว 

แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  หรือการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และ            

มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต้ังไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับใช้กับยานพาหนะ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ              

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   3. วัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 106,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ใช้สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประจํากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  

ตลับผงหมึก  คี ย์บอ ร์ด  กระดาษต่อเ น่ือง  เมนบอร์ด  เมา ส์  ซอฟแวร์                   

แผ่นกรองแสง ฯลฯ  ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย

หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งบลงทุน รวม 9,372,890 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,160,590 บาท 

  1. ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 342,000 บาท 

 (1) ค่าเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ต้ังไว้ 180,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 x 

400 จุดต่อตารางน้ิว จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ

โรงเ รียนแม่อายวิทยาคม  โดยจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ                 
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สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1. ความละเอียดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 

    2. สามารถย่อ - ขยายได้ 

    3. พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2555-2557)  ปี 2555 หน้า 281 รายการที่  17 (5)  

 (2) ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก ต้ังไว้ 58,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก 

จํานวน  10 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร     

ที่เพิ่มข้ึนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ 

ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน

ท้องตลาด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารขององค์กร              

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 393  รายการที่ 13 (1)   

 (3) ค่าเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน   ต้ังไว้  104,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  จํานวน      

2 เคร่ือง ๆ ละ 52,000 บาท สําหรับติดต้ังภายในอาคารโรงเรียนต้นแก้ว 

ผดุงพิทยาลัย  โดยจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู 

    2. เป็นขนาดการทําความเย็นข้ันตํ่าของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วาง 

        จําหน่าย ในท้องตลาด 

    3. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 

    4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 

        ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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    5. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ 

        ถอดล้างทําความสะอาดได้ 

    6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ.2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า  306  รายการที่  28 (13)  

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รวม 1,625,000 บาท 

 (1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ   ต้ังไว้ 1,625,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  จํานวน 1 คัน  

เพื่อใช้บรรทุกนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมนอกสถานที่และใช้ในกิจการงาน

ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังน้ี 

-  เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  

-  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 5,000 ซีซี  

-  แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  

-  นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 8,500 กก.  

-  ติดต้ังกระบะไม้หุ้มเหล็กแผ่นปั๊มข้ึนรูป มีความยาวไม่น้อยกว่า                   

 5.00 เมตร   กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พร้อมติดต้ังหลังคาโดยสาร  

- มีที่น่ังด้านข้าง 2 แถว พร้อมพนักพิง และมีที่น่ังเสริมแถวกลาง 1 แถว   

-  พร้อมเครื่องปรับอากาศ พวงมาลัยเพาเวอร์  วิทยุ/ซีดี  ทะเบียนขนส่ง  

(รายละเอียดตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์กําหนด)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 274 รายการที่ 14(2)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์ : 

เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
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3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 6,990 บาท 

 (1) ค่าเครื่องซักผ้า ต้ังไว้ 6,990 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้าแบบ 2 ถัง จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับใช้ในกิจการ 

ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังน้ี 

- มีความจุไม่น้อยกว่า 10 kg 

- เป็นเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าในตัว 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555   หน้า 305  รายการที่ 28 (12)   

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 186,600 บาท 

 (1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล 

  ต้ังไว้ 139,200  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล พร้อม

อุปกรณ์ จํานวน  4 ชุด ๆ ละ 34,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จัดหาตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ICT) มีผลบังคับใช้        

11 พฤษภาคม 2554  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล โดยมีคุณลักษณะ 

    พื้นฐานดังน้ี 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มี 

   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และรองรับ 

   หน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน  

   1 หน่วย 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  

   4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB  

   จํานวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวน 

   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

   2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น  

       CD-ROM  ชุดติดต้ัง  จํานวน 1 ชุด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 280 รายการที่ 17 (3), หนา้ 302 รายการที่ 28 (1)  

 (2) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  (28 หน้า/นาที)  

  ต้ังไว้ 9,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา (28 หน้า/นาที) 

จํานวน 1 เคร่ือง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี

งบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ดังน้ี  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษ 

   ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามป ี

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 302  รายการที่ 28(2)   

 (3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)    

  ต้ังไว้ 10,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)   

จํานวน  2  เคร่ือง ๆ ละ  5,200 บาท  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน

แม่อายวิทยาคม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

   ได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 280 รายการที่ 17 (4)   

 (4) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

  ต้ังไว้ 28,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

จํานวน  1 เคร่ือง  สําหรับใช้ในกิจการงานสํานักงานของโรงเรียนต้นแก้ว            

ผดุงพิทยาลัย  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554  ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี  
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- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX  

   ภายในเครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 

   ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555  หน้า 303  รายการที่ 28 (5)   

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,212,300 บาท 

1. ค่าซื้อหรือแลกเปลีย่นที่ดิน รวม 1,344,700 บาท 

 (1) ค่าที่ดิน ต้ังไว้ 1,344,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดิน จํานวน 26 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา เพื่อขยายพ้ืนที่

โรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็กให้มีพื้นที่สําหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555  หน้า 298  รายการที่ 25   
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2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       รวม 100,000 บาท 

 (1) ค่าก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุ้งภายในโรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก  

โครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสี  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร  

จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 291  รายการที่ 21 (6)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

3. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        รวม 932,600 บาท 

 (1) ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  ต้ังไว้ 447,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนต้นแก้ว

ผดุงพิทยาลัย ขนาดสูง 2.00 เมตร ความยาวรวม 129.72 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556)ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 300  รายการที่ 27 (3)   

 (2) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา 

  ต้ังไว้ 485,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายนํ้าภายใน

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ประกอบด้วย 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

 ช่วงท่ี 1  ขนาดกว้างเฉล่ีย 7.45 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.50 

   เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  279.375  ตารางเมตร 
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 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.75 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว  

   15.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 86.25 ตารางเมตร 

 ช่วงที่ 3  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ยาว 66.80   

   เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 334.00 ตารางเมตร 

 รวมพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต้องไม่น้อยกว่า  669.625  ตารางเมตร 

- รางระบายนํ้าพร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  0.30 เมตร  

   ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร  ยาว  66.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555-2557)  ปี 2555  หน้า 301  รายการที่ 27 (7)   

4. อาคารต่าง ๆ        รวม 4,835,000 บาท 

 (1) ค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต ต้ังไว้ 4,835,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 13.50 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  

จํานวน 1 หลัง 16 ห้อง  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 277 รายการที่ 16 (3)   

 

……………………………………. 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,439,600 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 18,419,800 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 15,942,000 บาท 

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 15,942,000 บาท 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

 (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่งอน 

         ขี้เหล็ก ต้ังไว้ 7,662,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก  ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าบริหารจัดการโรงเรียน 

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่าย

ในการจัดซ้ือหนังสือห้องสมุดโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต้องได้รับการ

คัดเลือกก่อนการจัดสรร) ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก              

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เ ร่ือง 

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

นําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน    5,822,400 บาท     

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน    1,839,600 บาท   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 289  รายการที่ 20 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) 

(9) (10), หน้า 297 รายการที่ 23, หน้า 298 รายการที่ 24 (1)    

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ ์: มุ่งพฒันาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 
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 (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้ว 

          ผดุงพิทยาลัย ต้ังไว้ 7,960,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าบริหารจัดการโรงเรียน 

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่าย

ในการจัดซ้ือหนังสือห้องสมุดโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ค่าใช้จ่ายโครงการ

พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต้องได้รับการ

คัดเลือกก่อนการจัดสรร) ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก        

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  เร่ือง  

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

นําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน    5,735,800 บาท     

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน    2,224,200 บาท   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555-2557)  ปี 2555  หน้า 299  รายการที่ 26 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

(10),  หน้า 309 รายการที่ 29,  หน้า 310 รายการที่ 30 (1)    

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ ์: มุ่งพฒันาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 (3) โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  

  ต้ังไว้ 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับ

โรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก  โดยจ่ายเป็น ค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการตาม

แนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ต้องได้รับการคัดเลือกจาก  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการจัดสรร) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2552 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี 

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและตาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 256 รายการที่ 7 (1)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ ์: มุ่งพฒันาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 (4) โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

  ต้ังไว้ 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย สําหรับ

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดยจ่ายเป็น ค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต้องได้รับการคัดเลือกจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการจัดสรร) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2552 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี 

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 256 รายการที่ 7 (1)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 
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 (5) โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

         ดีเด่น โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก    ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น สําหรับโรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก                 

(ต้องได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการจัดสรร)

โดยจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางและกระบวนการ

จัดทําแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2552 เ ร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดการ ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 

ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 259  รายการที่ 2 (1)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ ์: มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 (6) โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

         ดีเด่น โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย     ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น สําหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย               

(ต้องได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการจัดสรร) 

โดยจ่ายเป็น ค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางและกระบวนการ

จัดทําแผนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2552 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ทั้งน้ี 

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
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ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 259  รายการที่ 2 (1)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วฒันธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

ค่าวัสดุ รวม 2,477,800 บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 2,477,800 บาท 

  (1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 

  ต้ังไว้ 1,073,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก   

จํานวน  260 วัน รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือส่ังการฯ ทั้งน้ี  

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้       จํานวน   637,000  บาท          

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน   436,800  บาท               
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 298  รายการที่ 24 (2)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม 

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 (2)  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

  ต้ังไว้ 1,404,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย   

จํานวน  260 วัน  รวมท้ังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือส่ังการฯ ทัง้น้ี  

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้       จํานวน   710,580  บาท          

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน   693,420  บาท               
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555  หน้า 310  รายการที่ 30 (2)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม 

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 งบลงทุน รวม 1,019,800 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 255,500 บาท 

1. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 165,500 บาท 

   (1)  ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ต้ังไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เคร่ือง  สําหรับ

ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  โดยจัดหาตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1. ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI  Lumens    

2. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก 

    คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

3. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

4. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 

5. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555   หน้า 308 รายการที่ 28 (19)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วฒันธรรมและบูรณาการเครือข่าย 
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   (2) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ต้ังไว้ 48,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

24,000 บาท  สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก  

โดยจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 

2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1. ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI  Lumens    

2. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก 

    คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

3. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

4. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 

5. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี  2555  หน้า  294  รายการที่  22 (6)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วฒันธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

   (3) ค่าโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)   ต้ังไว้ 87,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 

17,500 บาท  สําหรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  

โดยจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 

2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1. ขนาดจอภาพ 32 น้ิว ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080  

    พิกเซล     

2. ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ตํ่ากว่า 450 cd/m2 

3. ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ตํ่ากว่า 1000:1 

4. ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง  

    (Response Time) ข้ันตํ่า 8 มิลลิวินาที (ms) 

5. ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์  

    VCD  DVD และ Computer 
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6. ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 294  รายการที่ 22 (5)   

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ รวม 78,000 บาท 

 (1) ค่ากล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  ต้ังไว้ 78,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานการสอน) จํานวน       

2 กล้อง ๆ ละ 39,000 บาท สําหรับใช้ในกิจการงานการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

ของโรงเรียนบ้านแม่งอนข้ีเหล็ก โดยจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1. มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า 

2. หัวกล้อง (VIEWING HEAD) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมุนได้รอบ  

    360 องศา และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่ 

3. เลนส์ใกล้ตา (EYE PIECES) ชนิดเห็นภาพกว้าง กําลังขยาย 10 x 1 คู่ 

4. เลนส์วัตถุ (OBJECTIVE) ชนิด ACHROMATIC PARFOCAL กําลังขยาย 

        4 x  1 หัว    

   10 x  1 หัว    

  40 x  1 หัว    

        100 x  1 หัว 

5. ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า  

    20 วัตต์ 

6. ใช้ไฟ 220 โวลท์ 

7. มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2554)  ปี 2555  หน้า 293 รายการที่ 22 (4)   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 12,000 บาท 

 (1)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)  

  ต้ังไว้ 12,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (พิมพ์กลับหน้า

อัตโนมัติ) จํานวน 1 เคร่ือง สําหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  

จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี

งบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี   

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 

 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ 

     กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามป ี 

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555  หน้า 293  รายการที่  22 (1)   

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 764,300 บาท 

1.  ค่าซื้อหรือแลกเปลีย่นที่ดิน รวม 764,300 บาท 

 (1) ค่าที่ดิน ต้ังไว้ 764,300 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือที่ดิน  จํานวน 2 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา  เพื่อขยายพ้ืนที่

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้มีพ้ืนที่สําหรับจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555 หน้า 312  รายการที่  32   

……………………….. 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 17,150,250 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 10,210,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 10,210,000 บาท 

  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 10,210,000 บาท

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ  

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต้ังไว้ 9,110,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าบริหารจัดการโรงเรียน 

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้จ่าย

ในการจัดซ้ือหนังสือห้องสมุดโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต้องได้รับการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)  

ทั้งน้ี  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 

ลงวันที่ 16 มิถุนายน  2552 เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2551    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน    7,768,400 บาท     

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน    1,341,600 บาท   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555-2557) ปี 2555 หน้า 276 รายการที่ 15 (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

(10) (12),  หน้า 287 รายการที่ 18,  หน้า 288  รายการที่ 19  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 
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(2) โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดทําแผนพัฒนา 

         การศึกษาดีเด่น ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น สําหรับโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ต้องได้รับการ

คัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนการจัดสรร) โดยจ่ายเป็น            

ค่าดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางและกระบวนการจัดทําแผนของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ทั้งน้ี จะเบิกจ่าย

ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 -2557)  ปี 2555 หน้า 259  รายการที่ 2 (1)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

(3) โครงการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพร้อม 

   ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 

  ต้ังไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนการสอน   

ระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา   

โดยจ่ายเป็น ค่ากิจกรรมโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดงานกิจกรรม

ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา School Online    

ส่ือการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดีย พร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์              

(คลังข้อสอบออนไลน์)ให้กับโรงเรียนที่ เ ข้าร่วมโครงการและหน่วยงาน                  

ที่เกี่ยวข้อง  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 -2557)  ปี 2555  หน้า 248 รายการที่ 1  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 งบลงทุน รวม 6,940,250 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,600,350 บาท 

1. ครุภัณฑ์การศึกษา รวม 3,498,350 บาท 

(1) ค่าครุภัณฑ์ห้องศูนย์อัจฉริยะการเรียนรู้ (Smart Learning Center)  

 ต้ังไว้ 1,999,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามโครงการห้องศูนย์อัจฉริยะการเรียนรู้  

(Smart Learning Center) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

อัจฉริยภาพของครู และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ รองรับการปรับเปล่ียนการสอนที่ทันสมัย  

ให้เข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันและเพื่อการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สนองต่อความต้องการของ

โรงเรียนในสังกัด เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก

งบประมาณ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ประกอบด้วย 

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคํา สําหรับนักเรียน พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ี  

             จํานวน  40 ชุด 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลคําระดับสูง สําหรับครู พร้อมโต๊ะและ 

   เก้าอี้  จํานวน 1 ชุด 

  3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับห้องศูนย์อัจฉริยะการเรียนรู้ จํานวน 1 ชุด 

  4. ระบบเครือข่ายภายในห้อง จํานวน 1 ระบบ    

  5. ระบบรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา พร้อมระบบเช่ือมต่อเข้าระบบ 

    เครือข่ายคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ชุด 

  6. เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมกระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ จํานวน 1 ชุด 

  7. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 

  8. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จํานวน 3 เครื่อง 

  9. ระบบเครื่องเสียงพร้อมลําโพง  จํานวน 1 ชุด 
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  10. ช้ันวางของสําหรับนักเรียน ขนาด 40 ช่อง  จํานวน 1 ชุด 

(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556)  ดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 272  รายการที่ 13   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 (2) ค่าครุภัณฑ์ห้องศนูย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์   

 ต้ังไว้ 1,498,550 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ตามโครงการห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อใช้สําหรับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจาก

ไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม

ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ประกอบด้วย 

  1. ชุดช้ันวางติดต้ังกระดานไวท์บอร์ดหน้าห้องเรียน พร้อมยกพ้ืน จํานวน 1 ชุด 

  2. ตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมช้ันวางทรงสูง    จํานวน 2 ชุด 

  3. ชุดโต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอ้ีอาจารย์   จํานวน 1 ชุด 

  4. ชุดโต๊ะนักเรียนส่ีเหลี่ยม         จํานวน 1 ชุด   

  5. ชุดโต๊ะนักเรียนวงกลม           จํานวน 1 ชุด 

  6. ชุดโต๊ะนักเรียนห้าเหล่ียม        จํานวน 1 ชุด 

  7. ชุดโต๊ะนักเรียนหกเหล่ียม       จํานวน 1 ชุด 

  8. ชุดโต๊ะนักเรียนสามเหล่ียม     จํานวน 1 ชุด 

  9. ชุดโต๊ะนักเรียนแปดเหลี่ยม     จํานวน 1 ชุด 

  10. เก้าอ้ีนักเรียนมีพนักพิง         จํานวน 40 ตัว  

  11. ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ    จํานวน 1 ชุด 

  12. เครื่องโปรเจคเตอร์ ชนิดฉายระยะใกล้   จํานวน 1 ชุด 

  13. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค    จํานวน 1 ชุด 

  14. ชุดซอฟท์แวร์สื่อประกอบการเรียนรู้    จํานวน 1 ชุด 
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(รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555-2557) ปี 2555 หน้า 283 รายการที่ 17 (9)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 102,000 บาท 

    (1) ค่าเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ 

  ต้ังไว้ 42,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ จํานวน 1 เคร่ือง 

เพื่อใช้สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ               

จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์  ดังน้ี 

- อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว ความละเอียด 

    ไม่ตํ่ากว่า 850,000 pixel Progressive 

 - สามารถรองรับสัญญาณวิดีโอได้ทั้งชนิด PAL / NTSC 

 - ระบบแสงไฟสว่างด้านบนแบบ LED 

 - ขยายภาพได้สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 90 เท่า 

 - ให้ภาพเคล่ือนไหวสมจริงด้วยอัตราการสแกนภาพไม่น้อยกว่า  

    20 เฟรมต่อวินาที 

 - สามารถบันทึกในตัวเครื่องได้อย่างน้อย 16 ภาพ 

 - สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB interface 1.1 / 2.0  1 ช่อง 

 - สามารถปรับการแสดงภาพให้เป็นแบบ Negative และ Positive 

 - มีระบบหยุดภาพนิ่ง 

 - สามารถแสดงภาพได้ 2 ภาพ ในจอเดียวกัน 

 - การปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติ และปรับด้วยมือ 

 - พื้นที่รับภาพไม่ตํ่ากว่า 210 x 297 mm. 
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 - มีช่องรับสัญญาณเข้า Input อย่างน้อยดังน้ี 

  - VGA Input  2 ช่อง 

  - S-Video Input  1 ช่อง  

  - Video Input  1 ช่อง 

  - Audio Input  1 ช่อง 

 - มีช่องต่อสัญญาณออก Output อย่างน้อยดังน้ี 

  - VGA Output  2 ช่อง 

  - S-Video Output  1 ช่อง  

  - Video Output  1 ช่อง 

  - Audio Output  1 ช่อง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555-2557)  ปี 2555  หน้า 279  รายการที่ 17 (2)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

    (2) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ต้ังไว้ 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

30,000 บาท  เพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

โดยจัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 

2554 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

1.  ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI  Lumens    

2.  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ 

     จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

3.  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

4.  ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 

5.  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555-2557)  ปี 2555 หน้า 279 รายการที่ 17 (1)   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,339,900 บาท 

   อาคารต่าง ๆ รวม 3,339,900 บาท 

  (1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางดนตรีและนาฎศิลป์ 

  ต้ังไว้ 1,935,900 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางดนตรีและนาฎศิลป์ โรงเรียน   

แม่อายวิทยาคม จํานวน 1 หลัง  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 

16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552-2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555-2557) ปี 2555 หน้า 277 รายการที่ 16 (2)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

  (2) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด ต้ังไว้ 1,404,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จํานวน 1 หลัง  

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 14.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2554-2556)  ปี 2554 หน้า  278  รายการที่  16 (6)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

………………………………………………. 
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งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 15,504,400 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 15,504,400 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 15,504,400 บาท 

  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 15,504,400 บาท 

  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ   

1.  โครงการเรียนฟรี โรงเรียนดีใกล้บ้าน    ต้ังไว้ 2,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี โรงเรียนดีใกล้บ้าน สําหรับโรงเรียน 

ในสั งกั ดอง ค์การบริหารส่วนจั งหวั ด เ ชี ยงใหม่  ใ ห้ เป็ น ไปตามนโยบาย                    

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฟรีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงนักเรียนทุกคน อันเป็น

การลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนและสร้างความพร้อมต่อการเรียนรู้           

อย่างเป็นสุขของโรงเรียนในสังกัด โดยการจัดระบบข้อมูล การจัดสรรโอกาสและ

การติดตามผล การสนับสนุนค่าปัจจัยจําเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเล่าเรียน เช่น  

ค่าหนังสือและส่ือการเรียน ค่าเคร่ืองแบบ ชุดพื้นเมือง หรือชุดนักเรียนและ              

ชุดพลศึกษา รวมถึงค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืน ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของนักเรียน เป็นต้น เพื่อให้โรงเรียนนําไปจัดสรรหรือจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับ

ความต้องการและความจําเป็นของนักเรียนตามแนวทางในหนังสือสั่งการ          

ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ซํ้าซ้อนกับที่ได้รับการจัดสรรจากนโยบายของรัฐ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี                

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 263  รายการที่ 6   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม             

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 

2.  โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนและโรงเรียนเข้มแข็ง  

  ต้ังไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนและโรงเรียน

เข้มแข็ง อันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน

ให้มีคุณภาพเพื่อบุตรหลานของชุมชน   โดยจัดส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบ

คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็ง   
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มีประสิทธิภาพต่อการร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์รวม

และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learning Complex) ในชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่ากิจกรรม

ส่งเสริมร้ัวครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนป้องกันยาเสพติด ค่าจัดส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่านและการใช้ห้องสมุดในโรงเรียน ค่าจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้และอาชีพ 

ระหว่างเรียน ค่าจัดประชุมช้ีแจงจัดอบรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 

เครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงค่ากิจกรรมส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ชุมชนและโรงเรียนในสังกัด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 251 รายการที่  4   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม         

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 

3.  โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม ่  

  ต้ังไว้ 700,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับโรงเรียนในสังกัดและชุมชน โดยเป็นโครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดหรือการส่งเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา

ท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถทาง

วิชาการของนักเรียนและครูสู่มาตรฐานสากลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพ

การจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจ่ายเป็น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

แสดงและแข่งขัน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร นํ้าด่ืม  

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน

โครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี               

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า  261  รายการที่  4   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม           

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

4.  โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน อบจ.เชียงใหม ่ 

  ต้ังไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันนักเรียนคนเก่ง อบจ.เชียงใหม่ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการ/กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการ

เพื่อการทดสอบระดับชาติและการศึกษาต่อ จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาขีดความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ

เพื่อเป็นทักษะดํารงชีวิต ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณะกรรมการสภาผู้แทนนักเรียน

ในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา รวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตร  โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าโล่รางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการดําเนินโครงการตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ

กําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี               

(พ.ศ. 2555 -  2557)  ปี 2554  หน้า  262   รายการที่ 5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม   

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

5.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

  ต้ังไว้ 6,184,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตให้กับประชาชน การส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการใช้ส่ืออุปกรณ์

เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้กับทุกคนใน

จังหวัดเชียงใหม่ในสถานศึกษาทุกสังกัด และหน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ   

จัดการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  เช่น การส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป ด้านวิชาการ และความรู้ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
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นักเรียน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ และการใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ตามที่มี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 250  รายการที่ 3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม           

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

6.  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่โรงเรียน 

    สังกัด อบจ.เชียงใหม ่ ต้ังไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

แนวใหม่สําหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ ในการพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน มีองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษา รองรับความเป็น

ประชาคมอาเซียน และสร้างนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่เป็นเลิศอย่างมี  

ส่วนร่วมและความพึงพอใจ ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ

บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็น ค่ากิจกรรม 

การขับเคล่ือน ติดตามและประเมินภารกิจเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

และองค์ความรู้ การเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรทางการศึกษา 

การสํารวจความพึงพอใจ การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และ      

ค่าจัดทําเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี  รวมถึงค่าจัดแสดงผลงาน

และการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือสั่งการ

กําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี             

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 259  รายการที่ 2   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม           

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

7.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

  ต้ังไว้ 120,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหา     

ยาเสพติดในสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เช่น 

การจัดทําแผนดําเนินงานป้องกัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด            

การพัฒนาครูและนักเรียนแกนนํา การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกัน           

ยาเสพติดในสถานศึกษากับเครือข่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด  

เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน   80,300  บาท              

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   39,700  บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี              

(พ.ศ. 2555-2557) ปี 2555 หน้า 276  รายการที่ 15(6), หน้า 289  รายการที่ 20 (6),  

หน้า 299  รายการที่ 26 (6)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย กลยุทธ ์: ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย 

   8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ 

และต่างประเทศ ต้ังไว้         500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ตามนโยบายของต้นสังกัดและแนวทางพัฒนานักเรียนของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง

โอกาส ประสบการณ์ ศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กว้างขวางได้มาตรฐานสากล  

โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมแข่งขันการจัดค่ายพัฒนานักเรียน  งานมหกรรมทาง

วิชาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  การร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ 

การแข่งขันกีฬานักเรียน อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก  
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หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนในทํานองเดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนตามหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี           

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า  261 รายการที่  4 (3)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม           

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

9.  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน อบจ.เชียงใหม่สู่สถานศึกษา World Class

  ต้ังไว้ 700,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับ World Class เช่น การจัดหลักสูตร EP หลักสูตร

ภาษาจีน และหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ ส่งเสริมและพัฒนา

โรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต/ใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง และ

มาตรฐานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม ค่าจัด

อบรมสัมมนา ค่าศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ทุกระดับ ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน

โครงการตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   

แนวทางการพัฒนา :การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี             

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 265 รายการที่ 8   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม          

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 
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       10.  โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ต้ังไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

โรงเรียนในสังกัดให้นําไปสู่การปฏิรูปการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษเรียน

ร่วมในสถานศึกษา และการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานการศึกษา พร้อมเน้น

การจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าจัดประกวด ค่าเอกสารและค่าจัด

สนับสนุนวสัดุ/อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ 

ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      

แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 256 รายการที่ 7   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม            

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

        11.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของลูกเสือ 

ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ต้ังไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน การทํา

คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดฝึกอบรมให้กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  

ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี การสร้าง              

ความเข้าใจในการทําหน้าที่เป็นลูกเสือชาวบ้านที่ดีและการสร้างพ้ืนฐานความรู้   

ในเร่ืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ

ดําเนินงาน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556)  ดา้นการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ   

แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 

2557)  ปี 2555 หน้า 247 รายการที่ 5   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม           

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

        12. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ไดม้าตรฐาน   ต้ังไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น

แหล่งข้อมูลของชุมชน ข้อมูลด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ข้อมูลที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง การดําเนินงานที่เกี่ยวกับศูนย์การ

เรียนรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตกแต่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โดยจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร การจัด

นิทรรศการ การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการดําเนินโครงการตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ

กําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา : การจัดการองค์ความรู้  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)    

ปี 2555 หน้า 239 รายการที่ 1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม         

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

        13. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) 

     ต้ังไว้ 300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนใน

สังกัด จัดส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษา

ต่อของนักเรียน  โดยจ่ายเป็น ค่าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม จัดส่งครู

และนักเรียนเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ตามที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555 หน้า  269  รายการที่ 11   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม         

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

       14.  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจ 

ตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  ต้ังไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับ

บุคลากรครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน

จังหวัดเชียงใหม่ และการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนที่กําหนดตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

ดําเนินโครงการ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ

กําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      

แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555- 2557)  ปี 2555 หน้า 252  รายการที่ 5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม   

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

        15. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูโรงเรียน 

ในสังกัด ต้ังไว้ 400,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณความเป็นครู และยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูดี และครูเก่ง รวมถึงการ

จัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดอบรม

สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดประกวดคัดเลือกครูดีเด่น การสร้างเครือข่าย              

ความร่วมมือพัฒนาครูและการประเมินคุณภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ตามที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555 หน้า  260 รายการที่ 3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม           

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

        16. โครงการรับโอนห้องสมุดประชาชนประจําอําเภอ ให้เป็นแหล่งหาความรู้ 

               ตลอดชีวิตการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการรับโอนห้องสมุด

ประชาชนประจําอําเภอให้เป็นแหล่งหาความรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดยจ่ายเป็น ค่าจัดการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจการถ่ายโอน

ภารกิจ การติดตามและตรวจประเมินความพร้อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ               

ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือ

หนังสือส่ังการกาํหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต     

แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 

2557)  ปี 2555  หน้า  245 รายการที่ 3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม          

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข  บนพื้นฐานศาสนา 

วฒันธรรมและบูรณาการเครือข่าย 

 

...................................... 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    10,000,000    บาท      

แผนงานสาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล รวม 10,000,000 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 10,000,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 10,000,000 บาท 

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 10,000,000 บาท 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

(1) โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

  ตั้งไว้ 10,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 โรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ ค่าจัดทําส่ือ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดซ้ือสารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ค่าจัดกิจกรรมพ่นสารเคมี

กําจัดเช้ือโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ  

ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ 

แนวทางการพัฒนา : การสง่เสริมสุขภาวะของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 

ปี  2555  หน้า 321  รายการที่ 8  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความม่ันคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุขพื้นที่ชายแดนมั่นคง

ปลอดภัย  

............................................ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

     ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  12,624,700  บาท    

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 9,366,500 บาท 

 งบบุคลากร รวม  3,034,800 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,034,800 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้    1,771,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่าง ๆ              

ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้

2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      รวม 172,300 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและ    

เงินค่าตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ 

หรือ ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงข้ันสูงสุดของอันดับ 
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน           

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ   

 สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ 

 จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 

 ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง    รวม     854,600 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น    

ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือนในปีน้ัน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   236,100 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบดําเนินการ รวม 2,004,920 บาท 

  ค่าตอบแทน     รวม    200,000 บาท 

    (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      

    ตั้งไว้    200,000 บาท                   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์    

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการปกติ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าใช้สอย รวม 483,000 บาท 

1. รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 203,000 บาท          

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซ่ึงมิใช่

เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างอย่างใดอย่างหน่ึง  

และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  จ้างเหมากําจัดปลวก จ้างเหมา

เก็บขยะภายในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์จากเทศบาลตําบล       

สันมหาพน จ้างเหมาดูดส้วม ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการ        

ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อ             

ให้ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ได้ติดตามข่าวสาร

ภายนอก 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 250,000 บาท 

      ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

      ตั้งไว้ 250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก   

ค่าพาหนะ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือ     

ส่ังการกําหนด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชรา

วัยทองนิเวศน์ ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานส่วนกลางที่ไม่ได้ประจํา       

ในส่วนอ่ืน ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีสามารถ    

ใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โทรทัศน์ พัดลม เคร่ืองรับส่งโทรสาร เคร่ืองตัดหญ้า ตู้เส้ือผ้าของผู้รับบริการ   

เตียงนอน ตู้แช่อาหาร ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ค่าวัสดุ รวม 926,920 บาท 

   1. วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 97,920 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป

แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม  

สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และ  

มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กรและ

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ปี2555 หน้า 374 รายการที่ 1(9) และหน้า 377 

รายการที่ 1 (18) , (20)  

   2. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน

สายไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ปล๊ักไฟฟ้า  ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อใช้สําหรับ

ซ่อมแซมหรือ เป ล่ียนวัส ดุ ไฟฟ้า ที่ เ ก่ าและ ชํา รุดใ ห้สามารถใ ช้งานไ ด้ ดี                   

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ หรือ

ส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   3. วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 359,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์ เช่น เคร่ืองใช้ประจําตัว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม 

ผ้าปูที่นอน ฯลฯ สําหรับผู้รับบริการ หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมี

ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กรและ

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี  2555  หน้า  377  รายการที่  1(19)  

   4. วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 40,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและซ่อมบํารุง ปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น  ทราย  

ปูน  เหล็ก  ตะปู  สี แปรงทาสี  ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   5. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 290,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สําหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงานของ

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   6. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําหรับผู้รับบริการในสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  เช่น  ยารักษาโรคต่าง ๆ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ

หรือส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   7. วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ สําหรับปลูกประดับตกแต่ง ปรับปรุงบริเวณ

อาคารสถานที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช   

พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   8. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ    

แถบผ้าพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์             

แผ่นกรองแสง ฯลฯ สําหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ประจําสถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน์ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย

หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท 

1.  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 325,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

อาคารบ้านพักผู้สูงอายุประเภทสามัญ  และอาคารต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.  ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ประจําสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3.  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 40,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานสงเคราะห์คนชรา

วัยทองนิเวศน์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งบลงทุน รวม 4,326,780 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 406,880 บาท 

   1. ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 79,180 บาท 

     (1)  ค่าม้าน่ังอัลลอยด์มีพนักพิง ตั้งไว้ 79,180 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือม้าน่ังอัลลอยด์มีพนักพิง จํานวน 10 ตัว ๆ ละ                 

7,918 บาท  เพื่อให้ผู้รับบริการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์             

ใช้สําหรับน่ังพักผ่อน เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

สํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

- ขนาดความกว้างไม่ตํ่ากว่า 50 เซนติเมตร 

- ขนาดความยาวไม่ตํ่ากว่า 1.20 เซนติเมตร 

- ขนาดความสูงไม่ตํ่ากว่า 75 เซนติเมตร 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555  หน้า 375 รายการที่ 1 (12)  
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   2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 60,000 บาท 

    (1) ค่าชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน    

กิจการห้องประชุม ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  เน่ืองจาก 

ไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม

ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด ประกอบด้วย 

- เพาเวอร์มิกเซอร์ 14 ช่อง USB ขนาดกําลังขับไม่น้อยกว่า 500 Watt 

จํานวน 1 เคร่ือง 

- เพาเวอร์แอมป์ขับซับ กําลังขับข้างละไม่น้อยกว่า 600 Watt       

จํานวน 1 เครื่อง 

- ตู้ลําโพง กลางแหลม ขนาดดอกลําโพง 15 น้ิว กําลังขับไม่น้อยกว่า 

300 Watt  จํานวน 2 คู่ 

- ขาต้ังลําโพง  จํานวน 2 คู่ 

- ตู้ลําโพงซับเบส ขนาดดอกลําโพง 18 น้ิว กําลังวัตต์ไม่น้อยกว่า    

1200 Watt จํานวน  2 ใบ 

- สายลําโพงยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร VCT พร้อมปล๊ัก จํานวน 6 เส้น 

- ตู้แร็ค 3 ฝา พร้อมล้อขนาด 8U จํานวน 1 ชุด 

- ปล๊ักรางเอซี 8 ช่อง และเบรกเกอร์ จํานวน 1 ชุด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 372 รายการที่ 1(2)     
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   3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 99,500 บาท 

    (1) ค่าติดตั้งผ้าม่าน ตั้งไว้ 99,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสํานักงาน        

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จํานวน 27 ชุด โดยใช้ผ้าหน้ากว้าง    

ไร้รอยต่อ เย็บแบบจีบรางโชว์พร้อมรางเหล็กเคลือบลายไม้สีสัก (รายละเอียด

ตามคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาครุภัณฑ์กําหนด) 

เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ    

จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555  หน้า 374 รายการที่ 1 (11)   

   4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 98,200 บาท 

    (1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  

      ตั้งไว้ 48,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงานพร้อมอุปกรณ์ 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,100 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 

โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา                   

ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย 

-  มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า                               

มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
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-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 250 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

๓๐ GB จํานวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps              

จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว จํานวน 1 หน่วย 

2.  เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 750 VA โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

 -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

 -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น           

       CD-ROM  ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 372 รายการที่ 1 (4)  

    (2) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี     

      ตั้งไว้ 28,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ดังน้ี 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX

ภายในเครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
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- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 

 ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 373  รายการที่ 1 (6)   

    (3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network    

      ตั้งไว้ 22,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  

จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 
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- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ  

1 x Ethernet 10/100 Base TX 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ  

ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี 2555  หน้า 373 รายการที่ 1 (5)   

   5. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการ

บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า  

5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,919,900 บาท 

   1.  อาคารต่างๆ รวม 2,633,400 บาท 

    (1)โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  

      ตั้งไว้ 2,633,400 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์ จํานวน  1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็ก  

มุงกระเบื้องแบบลูกฟูกลอนเล็ก ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 27 เมตร พ้ืนที่ 

378 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาลและสุขภัณฑ์  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การสร้างปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/

ผูสู้งอายุ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ปี 2555  หนา้ 330 รายการที่  1   
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   2. ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก รวม 666,300 บาท 

    (1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมโรงอาหารผู้รับบริการสามญั 

      ตั้งไว้ 514,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมโรงอาหารผู้รับบริการสามัญ   

สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จํานวน 1 แห่ง พ้ืนที่รวม 280.35 

ตารางเมตร พร้อมสร้างช้ันวางจาน ช้ันวางเคร่ืองครัวและติดต้ังแท๊งค์                  

สแตนเลสทรงเต้ียพร้อมขารองรับ ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมเดินท่อเมนนํ้าดี 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การสร้างปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/

ผูสู้งอายุ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ปี 2555  หนา้ 330 รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม 

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 

    (2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้าและหอ้งอาบน้ํา ห้องพักผู้รับบริการ 

     และห้องพักเจ้าหน้าที ่อาคารเรือนนอน 4 

      ตั้งไว้ 152,300 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนํ้าและห้องอาบนํ้า ห้องพักผู้รับบริการ

และห้องพักเจ้าหน้าท่ี อาคารเรือนนอน 4 สถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์ จํานวน 1 แห่ง พ้ืนที่รวม 87.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม          

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การสร้างปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/

ผูสู้งอายุ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หนา้ 331 รายการที่  4   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม 

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 
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   3.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 520,200 บาท 

    (1) ค่าก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสีย ตั้งไว้ 8,700 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสีย อาคาร 5 สถานสงเคราะห์คนชรา 

วัยทองนิเวศน์ โดยก่อสร้างถังดักไขมัน ขนาด 30 ลิตร บ่อซึมซีเมนต์

สําเร็จรูปขนาด ศก. 1.00 เมตร บ่อพักขยะ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร 

พร้อมตะแกรงกรองเศษอาหารและเดินท่อนํ้าท้ิง รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552-2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การสร้างปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/

ผูสู้งอายุ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หนา้ 330 รายการที่  3   

    (2) ค่าก่อสร้างศาลาแบบแปดเหลี่ยม ตั้งไว้ 511,500 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาแบบแปดเหลี่ยม สถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์ จํานวน  3  หลัง ๆ ละ 170,500 บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หลังคาโครงเหล็ก  มุงกระเบื้องแบบว่าว ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 3.70 เมตร  

พ้ืนที่ 13.67 ตารางเมตร และก่อสร้างม้าน่ังไม้เน้ือแข็งขนาด 1 ″ x 8 ″ จํานวน             

5 จุด พร้อมงานไฟฟ้า จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การสร้างปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/

ผูสู้งอายุ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หนา้ 331 รายการที่  5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม 

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 
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   4. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อ จ่ายเป็นค่าบํา รุงรักษาซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่าง  ๆ  ที่อ ยู่ ใน                 

ความรับผิดชอบของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ซ่ึงมีสภาพชํารุด            

ทรุดโทรมหรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ที่มีวงเงินเกินกว่า  

5,000 บาท เช่น อาคารสํานักงาน บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

.................................................... 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,258,200 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 3,168,200 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท 

รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 750,000 บาท 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

    (1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ    

     ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์   ตั้งไว้ 550,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ การจัดกิจกรรม

ฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของสตรี  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ ชมรม / สมาคม สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  การจัด

กิจกรรมรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของสตรี ผู้สูงอายุ            

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ทําประโยชน์ให้แก่สังคม             

การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ การจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ 

หรือให้ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์  

ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และตามแผนพัฒนาสามปี           

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า 323  รายการที่ 1  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม   

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือขา่ย 
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    (2) ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ  

      ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์คนชรา      

วัยทองนิเวศน์ เช่น วันลอยกระทง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์               

วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และการจัดกิจกรรมทําบุญ             

อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้รับบริการที่ถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง

นิเวศน์  โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่  ค่าโลงศพ              

ค่าดอกไม้  ธูปเทียน  ค่าผ้าบังสุกุล  ค่าสังฆทาน  ค่าปัจจัยถวายพระ ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม   

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือขา่ย 

  ค่าวัสดุ รวม 2,418,200 บาท 

   1. วัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   9,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ  เช่น แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม            

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม 

และการบูรณาการเครือขา่ย 

2. วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ สําหรับผู้รับบริการในสถาน

สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น เส้ือ กางเกง รองเท้า ผ้าถุง เข็มขัด หมวก  

ถุงเท้า  ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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3. วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว้ 2,359,200 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอาหาร ได้แก่ นม ขนม  ผักสด  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  

อาหารกระป๋อง นํ้ามันพืช เคร่ืองปรุงต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อนําไปประกอบอาหาร

สําหรับจัดเลี้ยงผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

-    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสุขภัณฑ์น่ังถ่าย VIP พับเก็บได้พร้อมถังพลาสติก 

สําหรับผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร                 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี 2555 หน้า 377 รายการที่ 1 (21) 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม         

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือข่าย 

 งบลงทุน รวม 90,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท 

     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ รวม 90,000 บาท 

(1) ค่ารถเข็นผู้ป่วยน่ัง ตั้งไว้ 90,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถเข็นผู้ป่วยน่ัง จํานวน 15 คัน ๆ ละ 6,000 บาท  

สําหรับผู้รับบริการที่ไม่สามารถเดินได้ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

เน่ืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ       

จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ ดังน้ี 

-  ตัวรถทําด้วยสเตนเลส 

-  เบาะน่ัง , พนักพิงทําด้วยผ้าหนังเทียม 

-  สามารถพับเก็บได้ 

-  ใส่ลูกล้อยางตัน 4 ล้อ ขนาดล้อ 5 น้ิว และ 24 น้ิว 

-  มีห้ามล้อทําด้วยสเตนเลส 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 375 รายการที่  1(13)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม 

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือขา่ย 

............................................ 
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          เคหะและชมุชน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   102,609,680   บาท   

แผนงานเคหะและชมุชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 34,869,680 บาท 

 งบดําเนินการ รวม  12,473,380 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  ตั้งไว้ 600,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของกองช่าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

ตามระเบียบฯ   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 7,700,000 บาท 

1. รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ รวม 4,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหน่ึงอย่างใดและอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน จ้างเหมา

ถ่ายเอกสาร จ้างเหมาทําความสะอาด จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการ              

จ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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2.  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 3,500,000 บาท 

 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

   (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

   ตั้งไว้ 3,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง            

ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง       

ไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบฯ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3.  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 4,173,380 บาท 

1. วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 2,473,380 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ซ่ึงโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง  

หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว 

แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา     

ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

 บ้านเมืองที่ด ีแนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตาม 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 403 รายการที่ 16 (22) (23) และ   

 หน้า 404 รายการที่ 16 (24) (26)  
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างประสิทธิภาพ  

 ความโปร่งใส เป็นประชาธปิไตยและเป็นธรรมในการใหบ้ริการ กลยุทธ ์: พัฒนาความสามารถบุคลากร 

 มุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เ พื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ า จัด ซ้ืออะไห ล่  และ อุปกรณ์สํ าห รับยานพาหนะรถยน ต์ 

รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เช่น 

ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ สําหรับใช้กับยานพาหนะ

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญ้า และเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นํามาใช้ใน            

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือ   

แถบผ้าพิมพ์สําหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์                 

แผ่นกรองแสง ฯลฯ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา      

ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งบลงทุน รวม 5,896,300 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,075,300 บาท 

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน รวม 33,000 บาท 

(1) ค่าเครื่องทําลายเอกสาร ตั้งไว้ 33,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองทําลายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ในการ

 ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหาตามราคา

 มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมีรายละเอียด 

 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 
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  1. ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 

     2. ทําลายเอกสารได้คร้ังละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 

     3. ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 399 รายการที่ 16 (8)  

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม      1,530,000   บาท 

 (1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 1,530,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 2 คัน ๆ ละ 765,000 บาท 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหาตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 

(1)   มีน้ําหนักบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

(2)   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

(3)   มีช่องว่างด้านหลังคนขับสําหรับน่ังหรือเก็บของได้ 
(4)   เป็นกระบะสําเร็จรูป 

(5)   เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 402 รายการที่ 16 (20)  

 3.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 10,900 บาท 

(1) ค่าเครื่องตัดหญ้า ตั้งไว้ 10,900 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ในการ

 ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหาตามราคา

 มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2554 โดยมี

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังน้ี 
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  (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 

     (2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 3.5 แรงม้า 

     (3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 405 รายการที่ 16 (29)  

 4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 91,400 บาท 

(1) ค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

    ตั้งไว้ 35,100 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  

 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554  ประกอบด้วย 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะ  

  พื้นฐาน ดังน้ี 

  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 

   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของ 

   หน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน  

   1 หน่วย 

  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วย 

   ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 

  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  

   4 GB 

  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

   ไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 

  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 

  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps  

   จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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  -  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด 

   ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  จํานวน 1 หน่วย 

   2. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี  

  -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 

  -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

    3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น  

     CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 397 รายการที่ 16 (1)  

(2) ค่าเครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2  

  ตั้งไว้ 25,300 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่  2                   

 พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 ประกอบด้วย  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  

   ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็ว 

   ของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน  

   1 หน่วย 

  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  

   2 GB 

  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB  

   จํานวน 1 หน่วย 

  -  มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 น้ิว 

  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
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  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวน         

   ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

    2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น  

     CD-ROM ชุดติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 405 รายการที่ 16 (28)  

(3) ค่าเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หน้า/นาที)  

  ตั้งไว้ 9,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (28 หน้า/ นาที)  

 จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เ ชียงใหม่  โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

 คอมพิวเตอร์ ประจําป ีงบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสาร (ICT)  มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณลักษณะ 

 พื้นฐาน ดังน้ี 

  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 

  -  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที 

  -  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB 

 -  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ          

  ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 398 รายการที่ 16 (4)  
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(4) ค่าเครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  

  ตั้งไว้ 22,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

 จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เชียงใหม่ โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 ประจําปงีบประมาณ 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 (ICT)  มีผลบังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

  -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 

  -  มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

 -  มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

 -  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 

 -  มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet  

  10/100 Base TX 

 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 

  ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา: จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร         

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 398 รายการที่ 16 (5)  

 5.  ครุภัณฑ์อื่น รวม 60,000 บาท 

(1) ค่ากล้องวงจรปิด ตั้งไว้ 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการ

ตรวจดูความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของ

เหลือใช้ ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้

กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา 

ที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังน้ี 

 - มีอุปกรณ์บันทึกภาพ DVR หรือดีกว่า 

  - มีรีโมทคอนโทรล 

  - สามารถดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 

  - มี USB Port 
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  - มีฮาร์ดดิสก์สําหรับสํารองข้อมูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1  TB   

  จํานวน 1 ชุด 

  - มีกล้องอินฟาเรดสามารถดูภาพในที่มืดได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ตัว 

  - เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ชุด 

  - จอภาพแบบ LCD  หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 น้ิว 

  - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 399  รายการที่ 16 (9)  

 6. ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 350,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นําใช้ในการปฏิบัติงาน      

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษา

และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า             

5,000 บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,821,000 บาท 

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 1,841,000 บาท 

 (1)  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหลก็  

   ตั้งไว้ 1,192,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านพัก

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านศาลา หมู่ที่ 3 ตําบล 

ดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 0.80 เมตร  ยาว 

209.00 เมตร  ลึก 0.80 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 407 รายการที่ 18 

 



- 242 - 

 

(2)  โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อมปูพ้ืนทางเท้า   

 ตั้งไว้ 199,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล็อค บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์            

  ปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  ตําบลดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดสูง 2.30 เมตร ยาว 

  33.00 เมตร พร้อมปูพื้นคอนกรีตบล็อคทางเท้า  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า   

  59.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 

  จังหวัดเชียงใหม่  

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 407 รายการที่ 19 

 (3)  โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนามบริเวณทีด่ินองค์การบริหารส่วน 

  จังหวัดเชียงใหม ่ ตั้งไว้ 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณท่ีดินองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ ความยาว 2,110.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 408 รายการที่ 21           

2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน รวม 1,980,000 บาท 

  และสิ่งก่อสร้าง 

 (1)  โครงการจัดภูมิทศัน์สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

  ส่วนแยก (เขตใต้)  ตั้งไว้ 1,980,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดภูมิทัศน์สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ส่วนแยก (เขตใต้) บ้านเด่นสารภี หมู่ ที่ 6 ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด  

 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยไม้ดอก-ไม้ประดับ, วัสดุ อุปกรณ์สําหรับงานจัดภูมิทัศน์  
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 และงานระบบต่าง ๆ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 410 รายการที่ 25           

  งบรายจ่ายอื่น รวม   16,500,000 บาท 

รายจา่ยอื่น รวม   16,500,000 บาท 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล รวม   16,500,000 บาท 

หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา 

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

1. ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 

 ระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ในเส้นทางนําร่อง  

  ตั้งไว้   15,000,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการตามโครงการวิจัยเร่ือง “การศึกษาออกแบบ

รายละเอียดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ในเส้นทางนําร่อง”        

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ สถาบันการศึกษา  นิติบุคคล

หรือบุคคลธรรมดา ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดําเนินการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง              

การพัฒนา : การวางระบบบริการสาธารณะขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ให้มีเครือข่ายครอบคลุม                

ทั้งจังหวัด และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 203 รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร                  

แห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 
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2. ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด 

 เชียงใหม ่ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดําเนินการตามโครงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ 

สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดําเนินการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

 แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  และตามแผนพัฒนาสามปี        

 (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 237 รายการที่ 4  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด กลยุทธ ์: มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

.................................................... 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,250,000 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 6,750,000 บาท 

 ค่าวัสดุ รวม 6,750,000 บาท 

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า             

โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ สําหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ           

เป็นต้น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง    

การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้าน

สาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 99 

รายการที่ 1(3)  

2. วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ สําหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล เช่น 

ท่อพีวีซี กาว กรวด ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

และการจัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 413 รายการที่ 1 (2)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย   

 3.  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 4,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเ ช้ือเพลิงและหล่อล่ืนต่าง ๆ สําหรับใช้กับงาน            

ขุดเจาะบ่อบาดาล 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 413 รายการที่  1(1)    

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย   
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 4.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ตั้งไว้ 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  สําหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อบาดาล   

เช่น สารเบโทไนท์  ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  413 รายการที่  1(3)   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดน

มั่นคงปลอดภัย   

 งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

 1. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน รวม 500,000 บาท 

  และสิ่งก่อสร้าง 

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงระบบไฟฟ้า  

   ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 

5,000 บาท 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง  

 การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 103 

  รายการที่ 2 (3)  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

ความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข  

พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย   

.................................................... 
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งานสวนสาธารณะ รวม 31,990,000 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 30,000,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 30,000,000 บาท 

 1. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 30,000,000 บาท 

    ที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(1) โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม 

 ตั้งไว้ 30,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งไม้ดอก – ไม้ประดับและงาน

ศิลปกรรม บริเวณพ้ืนที่ ถนน สถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่

สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยดําเนินการเองหรือ           

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการ เพื่อเป็นการกระตุ้น

ส่งเสริมและต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําการตกแต่ง

ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ของประดับตกแต่ง 

ตุง ธง โคมงานศิลปกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบ           

ให้สอดคล้องกับสถานท่ี เทศกาล หรือประเพณี ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตาม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 223 รายการท่ี 1 และหน้า 224 

รายการที่ 2  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่

เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 
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 งบลงทุน รวม 1,990,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   1,990,000 บาท 

  1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 1,990,000 บาท 

  (1)  โครงการก่อสร้างหอชมทัศนียภาพสวนเฉลิมพระเกียรติ  

    82 พรรษา ตั้งไว้       1,990,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอชมทัศนียภาพสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา  

โครงส ร้าง เห ล็ก  ฐานรากคอนก รีต เส ริม เห ล็ก  สู ง  6  ช้ั น  มี ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตาม

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 228 รายการที่  8  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่

เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

………………………………………… 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 28,500,000 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 28,500,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 28,500,000 บาท 

 1.  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม   28,500,000 บาท 

  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

(1) โครงการบริหารจัดการโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้             

  ตั้งไว้   27,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ยหมักจากของ

เหลือใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลป่าป้อง อําเภอ             

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดําเนินการเองหรือ

จ้างเหมาให้นิติบุคคลดําเนินการแทน เช่น ค่าแรงงานคนงาน ค่ายามรักษา

ความปลอดภัย ค่าดูแลสวน ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

เคร่ืองจักร ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการกําหนด 

   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ

ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  235  รายการที่  1  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาความพร้อมใน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(2) โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้     

  ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้           

 โดยการจัดนิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ การฝกึอบรม การจัดประชุมสัมมนา 

 หรือจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่างๆ ที่มีความจําเป็น 

 ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เช่น แผ่นพับ การโฆษณา การจัดทําเอกสาร  
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วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือสั่งการ

กําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  235 รายการที่ 2  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความ 

 เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ ์: มุ่งเน้นลดข้อขัดแย้ง 

 ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

(3) โครงการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน             

 ทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  โดยจ่ายเป็น ค่าติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินโครงการโรงงานทําปุ๋ยหมักจากของ

เหลือใช้ เช่น คุณภาพนํ้าเสีย คุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คําส่ัง หรือหนังสือสั่งการกําหนด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่         

เป็นผู้ดําเนินการ หรือจ้างนิติบุคคลดําเนินการ 

   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  236 รายการที่  3  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งใน

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

.............................................................. 
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แผนงาน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น       59,938,400     บาท  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม   59,938,400 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 58,600,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 58,600,000 บาท 

 รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 58,600,000 บาท 

 ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

  (1) โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     ตั้งไว้ 200,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมและการสร้างการมีส่วนร่วม

 การเรียนรู้ของชุมชน  ผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชน ให้เกิดกระบวนการ

 เรียนรู้และขยายผลในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 

 ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดา้นเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว  แนวทาง   

การพัฒนา : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตาม           

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี 2555  หนา้ 204  รายการที่ 1  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง  

อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นผู้นําด้าน                   

ความหลากหลายในการผลติดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป 
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  (2) โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้า 

   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ิมประสิทธิภาพ 

   คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ 

กระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่  (CHIANGMAI 

TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER : CTSDC) และเพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมฯ อาทิ ค่าจัดประชุมสัมมนาฯ ค่าวัสดุสํานักงาน               

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าเช่าสถานที่จัดการประชุม ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายในการจัดการแถลงข่าว ค่ารับรอง ค่าของ             

ที่ระลึกมอบแก่คณะหรือบุคคลที่มานิเทศก์งาน ตรวจงาน เย่ียมชมหรือทัศนศึกษา  

ดูงาน  การศึกษาดูงานของคณะกรรมการฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ และตามแผนพัฒนาสามปี  

 (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 205 รายการที่ 1  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง 

 อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

 เพื่อการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

  (3) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึก และความตระหนักใน 

    การดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการ               

มีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังและป้องกันส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟูและบําบัด

ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ         

จัดกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมสัมมนา การฝึกอบรม               

การจัดนิทรรศการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ 
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ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  

 แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตาม

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 233 รายการที่ 3  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การดํารงความเป็นฐาน

 ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มและพลังงานสะอาด กลยุทธ ์: มุง่เนน้การลดขอ้ขัดแยง้ในการใชป้ระโยชน์ 

 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มและการใชพ้ลังงาน 

  (4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข  

     ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

 ด้านสาธารณสุข  จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และทักษะในเร่ืองการดูแลสุขภาพของ

 ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้

 ทักษะที่จําเป็นแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการเผยแพร่   

 ข่าวสารด้านสาธารณสุข  เช่น การบริการอาหารปลอดภัย การจัดกิจกรรมป้องกัน

 หรือควบคุมโรคติดต่อที่สําคัญในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการดําเนินการ/กิจกรรม 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนการดําเนินกิจกรรม           

ให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค การดูแลรักษาสุขภาพการป้องกันโรคระบาดและ

การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่           

ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่านํ้า ด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ                 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือ

หนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ    

 แนวทางการพัฒนา : การสง่เสริมสุขภาวะของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) 

 ปี 2555  หนา้ 316  รายการที่ 3  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมอยูเ่ย็น           

 เป็นสุข กลยุทธ ์: มุง่พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสุขบนพืน้ฐานศาสนา  วัฒนธรรมและ         

 การบูรณาการเครือขา่ย 
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(5) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่  

 ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคล่ือนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เชียงใหม่ เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ 

 ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การจัดหน่วย

 บริการเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนด้านการตรวจสุขภาพ การให้คําปรึกษาด้าน

 กฎหมาย ซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองมือทางการเกษตร บริการรับชําระ

 ภาษี ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 

 ค่าอาหาร ค่านํ้าด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเงินรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

 ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือ 

 หนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดา้นการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ    

 แนวทางการพัฒนา : การสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  

 2557) ปี 2555 หนา้ 324 รายการที่ 1  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมอยูเ่ย็น           

 เป็นสุข  กลยุทธ ์: มุง่พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสุขบนพืน้ฐานศาสนา วัฒนธรรมและ         

 การบูรณาการเครือขา่ย 

  (6) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทําให้กับประชาชนในจังหวัด 

   เชียงใหม ่ ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทําให้กับ

 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การฝึกอบรม การให้ความรู้  การจัดกิจกรรมการ

 พัฒนาอาชีพและการส่งเสริมการมีงานทํา การจัดช่องทางจําหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์  

 การจัดแสดงสินค้าและการแก้ไขปัญหาผลผลิตตกตํ่า สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด

 ความรู้ด้านวิชาการหรือเทคโนโลยี วิชาชีพการจัดการหรือการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ

 ต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการนําทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่ม

 มูลค่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพ OTOP  

 โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร 

 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย 

 ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ดา้นการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ    

 แนวทางการพัฒนา : การสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  

 2557) ปี 2555 หนา้ 325 รายการที่ 2  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมอยูเ่ย็น 

 เป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรมและ 

 การบูรณาการเครือขา่ย 

  (7) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

     ตั้งไว้ 20,000,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย การพัฒนา

เครือข่ายด้านประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านประชาธิปไตยและ

กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เช่น               

ด้านการเมืองท้องถ่ิน ด้านสังคม เป็นต้น โดยดําเนินการ จัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 

ศึกษาดูงาน จัดทําหนังสือหรือจัดทําส่ือรูปแบบต่าง ๆ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่   

ค่าพิธีเปิด – ปิด วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าจัดทําหนังสือเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ี 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ           

ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ

กําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ     

 แนวทางการพัฒนา : การสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  

 2557) ปี 2555 หนา้ 326 รายการที่ 3  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมอยูเ่ย็น   

 เป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรมและ

 การบูรณาการเครือขา่ย 
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  (8)  โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองและ 

   กฎหมายสูป่ระชาชน ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง        

การปกครองและกฎหมายสู่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม

แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด การมีวินัยจราจร ฯลฯ โดยจัดทําเป็นหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว 

โปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ 

ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ดา้นการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ    

 แนวทางการพัฒนา : การสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  

 2557)  ปี 2555 หนา้ 327 รายการที่ 4   

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมอยูเ่ย็น            

 เป็นสุข  กลยุทธ ์: มุง่พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสุขบนพืน้ฐานศาสนา วัฒนธรรมและ      

 การบูรณาการเครือขา่ย 

(9) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก  

พระราชดําริ/ พระราชเสาวนีย ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์

 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองและสืบสาน

 แนวความคิดตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เช่น การจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์  เป็นต้น 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

 บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและ

 การตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –  2557) ปี  2555  หนา้  354 

 รายการที่  1 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง 

 อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นผู้นําด้าน

 ความหลากหลายในการผลติดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป 
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  (10) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกป้องสถาบันสําคัญ 

   ของชาติ ตั้งไว้ 30,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา-           

นุวงศ์ ฯลฯ เน่ืองในวโรกาสวันสําคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซ่ึงเป็นสถาบันสําคัญของชาติ 

อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ  ตลอดจน            

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสําคัญต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี เช่น กิจกรรมการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา

เครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ     

 และการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 355 

 รายการที่ 2               

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมอยูเ่ย็น            

 เป็นสุข กลยุทธ ์: มุง่พัฒนาครอบครัวและชุมชนใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสุขบนพืน้ฐานศาสนา วัฒนธรรมและ         

 การบูรณาการเครือขา่ย 

 (11) โครงการป้องกัน บําบัดแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด 

     ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ปลูกจิตสํานึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามกลยุทธ์ของรัฐบาลและเพื่อเป็นการส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหา

อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโทษของยาเสพติด

แก่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ทุกชนิด ฯลฯ โดยจ่ายเป็น  

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
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และเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าบํารุงสถานที่ เป็นต้น 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ         

 การ จัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 491  รายการที่ 1  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง    

ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ ์: ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคง

ปลอดภัย   

 งบเงินอุดหนุน รวม 1,338,400 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 1,000,000 บาท 

(1) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  

  ต้ังไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Road Show OTOP เวียงพิงค์ ป ี2555  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว               

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน    

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี  2555  หน้า 207  รายการที่ 2   

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง 

 อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

 เพ่ือการกระจายไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

  เงินอุดหนุนเอกชน รวม 338,400 บาท 

(1) อุดหนุนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย  

  ต้ังไว้ 338,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บ้านถวาย  

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ “Commercial Trade Zone “Baan Tawai Creative 

Village” 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 



- 260 - 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 - 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว               

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน    

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ปี  2555  หนา้  210  รายการที่ 4  

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง 

 อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

 เพื่อการกระจายไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

............................................... 
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แผนงานการศาสนา       

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   95,428,700   บาท   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 21,010,000 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 20,500,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 20,500,000 บาท 

    รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 20,500,000 บาท 

    ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

    (1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกาย  

        ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับการกีฬาและ       

การออกกําลังกายทุกประเภท ส่งเสริมสุขภาพความแข็งแรงทั้งร่างกายและ

จิตใจให้แก่ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย 

ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาและการออกกําลังกาย จัดการแข่งขันกีฬา

ประเภทต่าง ๆ ส่งตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จัดการ

แข่งขันกีฬาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การจัดประชุม/

อบรม ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการกีฬาและออกกําลังกายเพื่อการ

พัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่ทําช่ือเสียง

ให้จังหวัด โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่านํ้าด่ืม ค่าตอบแทน
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กรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี               

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 313 รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม   

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือข่าย  

    (2) โครงการมหกรรมกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

     ตั้งไว้ 700,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬานักเรียน องค์การบริหาร     

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่สําหรับนักเรียนในสังกัด  โดยเป็นโครงการที่ต้นสังกัด      

จัดแข่งขันกีฬานักเรียนหรือการส่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถ่ินทั้งระดับ

ภาคและระดับประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

และความรักสามัคคีให้เกิดข้ึนกับนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียง         

ด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่               

ค่าจัดขบวน ค่าชุดนักกีฬาและกองเชียร์ ค่าอาหารและนํ้าด่ืม ค่าตอบแทน 

ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสนับสนุนเจ้าภาพกีฬา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าที่พัก 

ค่าพาหนะ ค่าจัดพิธีเชิดชูเกียรติประวัตินักเรียนดีเด่น  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 264 รายการที่  7   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือขา่ย 
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    (3) โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ  

         ตั้งไว้ 12,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหาร         

ส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยจ่ายเป็น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม 

ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ชุดนักกีฬา ชุดเดินขบวน ชุดกองเชียร์ อุปกรณ์การเชียร์ 

ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าดําเนินงานการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่ ที่ เ กี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการเดินขบวนและทําพิธีเปิด – ปิด         

การแข่งขัน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี          

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี  2555 หนา้ 315  รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือขา่ย 

    (4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

         ตั้งไว้ 2,800,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 

คร้ังที่ 28 โดยจ่ายเป็น ค่าจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี                  

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี  2555 หนา้ 320  รายการที่  7   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรม และการบูรณาการเครือขา่ย 
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งบเงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท 

  (1) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม  300,000 บาท 

     อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก๋ว  

      ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ คร้ังที่ 8 

ประจําป ี2555 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี                

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 613  รายการที่ 16   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์  :  มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือขา่ย 

  (2) อุดหนุนเอกชน รวม  210,000 บาท 

    อุดหนุนสมาคมกีฬาจงัหวัดเชียงใหม ่ ตั้งไว้ 210,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑาผู้ สูงอายุชิงชนะเลิศ         

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 17    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต   แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 317  รายการที่ 4   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือขา่ย 

 

    ………………………………………….  
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 45,200,000 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 45,200,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 45,200,000 บาท 

    รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 45,200,000 บาท 

    ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

    (1) ค่าใช้จา่ยสาํหรับจัดงาน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี  งานวันสําคัญ 

    ของชาติ  งานวันสําคัญประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     

     งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

     พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์     

      ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็นต้องใช้จ่ายในการจัดงาน            

พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสําคัญของชาติ งานวันสําคัญประจําปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น งานเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์                   

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ วันจักรี วันปิยมหาราช พิธีเปิด – ปิดประชุมสภาฯ งานพิธี

บวงสรวงพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืองานพิธีการทางศาสนา

ต่าง ๆ  เช่น  เคร่ืองไทยทาน อาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน 

พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ค่าวัสดุและค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ            

ที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดงาน 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

    (2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  วฒันธรรม  

     ประเพณีที่สําคัญของท้องถ่ิน ตั้งไว้    40,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

วัฒนธรรม งานประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นทั่วทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่        

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศาสนาและวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ     

วิถีชีวิตของชุมชนและครอบครัวและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเชียงใหม่          

โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ 
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วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นตามบริบทไทยและล้านนา การดําเนินการ                    

บํารุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม  แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัด

เชียงใหม่ เช่น ค่าจัดกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าจัดฝกึอบรม 

ศาสนพิธี ค่าจัดพิธีการทางศาสนา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์         

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และ             

ค่าวัสดุส่ิงของที่ใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนา : การเช่ือมโยงวิถีชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 240 รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือขา่ย 

    (3) โครงการอบรมพุทธศิลป์ล้านนากับการอนุรักษ ์  

      ตั้งไว้    200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพุทธศิลป์ล้านนากับการอนุรักษ์                   

เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การให้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สังคมวัฒนธรรม การรักษา

มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่

ข่าวสารให้กับประชาชน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม การซ่อมแซม ทํานุบํารุง  รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรม 

สถาปัตยกรรม งานพุทธศิลป์ การจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ การแลกเปล่ียน

เรียนรู้เกี่ยวกับงานอนุรักษ์งานศิลปกรรมท้องถิ่น รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการอบรมพุทธศิลป์ล้านนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 241 รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม    

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือขา่ย 

 
............................................ 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว รวม 29,218,700 บาท 

  งบดําเนินการ รวม 22,120,700 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 22,120,700 บาท 

   1. รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ ตั้งไว้ 870,700 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บนํ้าดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัด

เชียงใหม่ โดยทําสัญญาขอใช้ท่ีดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เน้ือที่

จํานวน 1,670 ไร่ ในอัตราค่าเช่าปีละ 10,700 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

25 อําเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยการดําเนินการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์

เชิงรุกทุกรูปแบบ ตลอดจนการจ้างเอกชนในการจัดทําประชาสัมพันธ์เชิงรุก    

ทุกรูปแบบ เพื่อให้การดําเนินการตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว         

แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด             

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 220 รายการที่  4   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง                 

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร                        

แห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์    

ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ “เล่าเร่ืองล้านนา

กับ อบจ.” โดยจ่ายเป็น ค่าดําเนินการในการจัดทํารายการ “เล่าเร่ืองล้านนากับ 

อบจ.” ค่าเช่าเวลาการออกอากาศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ             

การดําเนินการตามโครงการฯ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว      

แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด             

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 217 รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร                       

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 



- 269 - 

 

   2. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 21,250,000 บาท                   

    ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ   

    (1) โครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  

    จังหวัดเชียงใหม ่ ตั้งไว้ 250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอก 

ไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2555  โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทํารถ

บุปผาชาติในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

ในการจัดขบวนแห่บุปผาชาติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข้อง

ในการดําเนินการตามโครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณด์า้นการทอ่งเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 221 รายการที่  5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร              

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วของท้องถ่ินจังหวัด  

   เชียงใหม ่ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่           

ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเงิน

รางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนการจัด

นิทรรศการ หรือการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึง

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเองหรือการจ้างเอกชนในการจัดทํากิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณด์า้นการทอ่งเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2554 หนา้ 219 รายการที่  3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร             

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 
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   (3) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ว   

    ตั้งไว้ 20,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ 

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตร                

กับส่ิงแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี  อาทิ  โครงการ

เชียงใหม่มาราธอน  โครงการคาราวานแสดงสินค้า บริการการท่องเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม่และภาคเหนือ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนจ้างเหมาเอกชนหรือนิติบุคคล    

ในการดําเนินการตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง       

ในการดําเนินการตามโครงการฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณด์า้นการทอ่งเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 218 รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร             

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

 งบลงทุน รวม 4,948,000 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,948,000 บาท 

  1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 4,948,000 บาท 

   (1)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 974,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสายนํ้าตก

แม่ลาด  บ้านสามปู หมู่ที่ 2 ตําบลแสนไห  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

    ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552– 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตาม

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 576 รายการที่  3     

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่ง

ค่ังอย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร             

แห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (2)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,982,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

 คอนกรีต ถนนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวถ้ําเมืองออน บ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2  

 ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง     

 4.00-6.00 เมตร ยาวรวม 805.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และ ปรับปรุง

 ลานจอดรถ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  640.00 ตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า

 4,510.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตาม

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  ปี 2555 หน้า 580  รายการที่  10    

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร             

แห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (3)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,992,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

 คอนกรีต ถนนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนํ้าตกเจ็ดช้ัน บ้านแม่วอง หมู่ที่ 4 ตําบล

 ออนเหนือ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

 ยาวรวม 1,080.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

 4,320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตาม

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  ปี 2555  หน้า 580  รายการที่  11     

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร             

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

 งบเงินอุดหนุน รวม 2,150,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 2,150,000 บาท 

  1. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวม  200,000 บาท 

     (1)  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลขุนคง  

      ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานศิลปะหัตกรรมไม้แกะสลัก      

บ้านถวาย คร้ังที่ 22 ประจําป ี2555 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  

และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี  2555  หน้า  206  รายการที่  1   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร            

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

  2. อุดหนุนส่วนราชการ รวม  1,950,000 บาท 

    (1)  อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่  

      ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ คร้ังที่ 

36  ประจําป ี2555 จังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณด์า้นการทอ่งเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2555 – 2557)  ปี  2555  หนา้  222   รายการที่  6   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร          

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

    (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแ่จม่  

      ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม คร้ังที่ 19 

ประจําป ี2555   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี  2555  หนา้  212  รายการที่  5   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร           

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

    (3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแม่วาง  

      ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “มหัศจรรย์แม่วาง” (Amazing  Maewang)  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร และตามแผนพัฒนาสามปี          

(พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 215  รายการที่ 3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร         

แห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

    (4) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง  

      ตั้งไว้ 150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสตอเบอรร่ีและของดีอําเภอสะเมิง 

ประจําป ี2555  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2554 หนา้ 209  รายการที่  3   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร         

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

    (5) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง  

      ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ 111 ปี๋ ของดี 

จ๋อมตอง  คร้ังที่ 5  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์

ชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2554 หนา้ 572 รายการที่  6   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร         

แหง่วัฒนธรรมลา้นนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

…………………………………………………………….. 
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แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     344,097,800   บาท  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวม 35,932,200 บาท 

และการโยธา 

 งบบุคลากร รวม 31,488,200 บาท 

  เงินเดือน(ฝา่ยประจํา) รวม 31,488,200 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 14,104,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งต่าง ๆ ของ 

ฝ่ายสํารวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง ฝ่ายเคร่ืองจักรกล และ          

ฝ่ายผังเมือง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน      รวม 1,031,900 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับผู้บริหารได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ          

เงินค่าตอบแทนอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือ   

ที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงข้ันสูงสุดของอันดับ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิทางการศึกษาสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น           

ที่จะได้รับจําแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ   

 สําหรับตําแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ 

 จํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองว่าคุณวุฒิน้ัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

 ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. เงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้      67,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

4. ค่าจ้างลูกจา้งประจํา ตั้งไว้ 1,938,300 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้าง   ตั้งไว้      91,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน

ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิม

ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง    รวม     11,596,800 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด             

ตําแหน่งต่าง ๆ ของ ฝ่ายสํารวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง            

ฝ่ายเคร่ืองจักรกล และฝ่ายผังเมือง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ป ี          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงานคุณภาพงานในระดับดีเด่น   

ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนข้ันเงินเดือนในปีน้ัน 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

7. เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   2,658,600 บาท         

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 งบดําเนินการ รวม 944,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ รวม 300,000 บาท 

    ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการฝึกอบรม สัมมนา พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

  ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เ พื่ อ จ่ าย เ ป็น ค่ า ใ ช้ จ่ ายตามโครงการฝึ กอบรม  สั มมนา  พนักงาน                    

ขับเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ เ กี่ยวกับการซ่อมบํารุงรักษาและ                

การควบคุมเครื่องจักรกลของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 

โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องและ

วิทยากร ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือสั่งการ

กําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556 ) ด้านการพัฒนาการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 343

รายการที่ 13  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  กลยุทธ์ : 

พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ความรู้ด้าน ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

  ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

  1.   วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ประจําโรงซ่อม

เครื่องจักรกล เช่น ลวดเชื่อม ใบหินเจียรนัย สี กระดาษทราย  ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 624,000 บาท 

1. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ ใ ช้ประจํา                   

ในศูนย์เครื่องมือกล ศูนย์ปฏิบัติการงานซ่อมบํารุงทาง และโรงงานทําปุ๋ยหมัก              

จากของเหลือใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

2. ค่านํ้าประปา ตั้งไว้ 24,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ สําหรับใช้ประจํา               

ในศูนย์ปฏิบัติการงานซ่อมบํารุงทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน รวม 3,500,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท 

  1.   ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงยานพาหนะที่ชํารุดเสียหายและเส่ือมสภาพ  

จากการใช้งาน จําเป็นต้องทําการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงิน 

เกินกว่า 5,000 บาท เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถที่ใช้ในส่วนราชการต่าง ๆ 

รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท 

  1. ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดิน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

   และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงชํารุดเสียหายจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า 

5,000 บาท  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

……………………………………………… 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 308,165,600 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 105,630,000 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 100,000 บาท 

    ที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านผังเมือง 
  ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านผังเมือง  

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัด

ประ ชุม สัมมนา  การฝึกอบรม  การ จัดทํ า ข่าว  การ จัด นิทรรศการ                   

ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศ แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ แผ่นซีดี                 

การจัดทําหนังสือ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

โครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือสั่งการ

กําหนด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทาง                

การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค                       

และด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555               

หน้า 106  รายการที่ 6 

  สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

  เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   ค่าวัสดุ รวม 105,530,000 บาท 

  1.  วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบํารุงรักษาถนน สะพาน งานสํารวจถนน สะพาน 

อาคาร และงานอ่ืน ๆ เช่น  ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย  แอสฟัลต์คอนกรีต  ทราย            

หินคลุก หินก่อสร้าง ลูกรัง ปูน เหล็ก  ตะปู  ค้อน  เทปวัดระยะ  จอบ  พล่ัว  บุ้งกี๋   
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อีเตอร์  สี  แปรงทาสี  แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์  ชุดทดสอบการยุบตัวของ

คอนกรีต  ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง           

การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ                       

ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 104  

รายการที่ 4 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่งค่ัง 

 อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   2. วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับเครื่องจักรกลทุกประเภทท่ี

ใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อําเภอต่าง ๆ และงานตามโครงการเร่งด่วนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง            

การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ                    

ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2554 หน้า 105 

รายการที่ 5    

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่งค่ัง 

 อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุสําหรับงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เช่น นํ้ากล่ัน 

นํ้ากรด  นํ้ามันเบรก นํ้ายารักษาหม้อนํ้า  นํ้ายาล้างหม้อนํ้า ฯลฯ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ

พัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ                    

ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 99  

รายการที่ 1(2) 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนคร               

แห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 
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  4. วัสดุอื่น ๆ รวม 5,500,000 บาท 

    (1)  วัสดุเคร่ืองจักรกล ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออะไหล่ และ อุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรกล  ของ             

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ใบมีด ประเก็น สายไฮดรอลิค               

ใบกวาดฝุ่น  ฯลฯ 

    ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 99         

รายการที่ 1 (1) 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

 เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (2) วัสดุเคร่ืองจักรกลสูบนํ้า ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออะไหล่สําหรับเคร่ืองจักรกลสูบนํ้า เช่น น๊อต สกูร ท่อส่งน้ํา 

 แบตเตอร่ี ประเก็น เคร่ืองกรองอากาศ กรองนํ้ามันเคร่ือง กรองนํ้ามัน    

เช้ือเพลิง ฯลฯ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 100          

รายการที่ 1 (4) 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

 เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

 

 

 

 

 

 



- 284 - 

 

 งบลงทุน รวม 202,535,600 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300,000 บาท 

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 1,800,000 บาท 

(1) ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 1,800,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบริการซ่อมอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน              

  1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

  เนื่องจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ            

  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  ครุภัณฑ์  ดังน้ี               

(1)   ขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

(2)   มีกําลังไม่น้อยกว่า 140 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยนํ้า 

(3)   ตอนท้ายหลังเก๋งติดต้ังกระบะบรรทุกแบบตู้ พร้อมอุปกรณ์ซ่อม 

  บํารุงประจํารถ 

(4)   ติดต้ัง Winch ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน 

(5)   ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

 บ้านเมืองที่ด ี แนวทางการพัฒนา: จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 403 รายการที่ 16 (21) 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

 ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ ์: พัฒนา 

 ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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  2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวม 18,000,000 บาท 

(1) ค่ารถซ่อมบํารุงถนนอเนกประสงค์  ชนิด 6 ล้อ 

  ตั้งไว้ 18,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถซ่อมบํารุงถนนอเนกประสงค์ จํานวน 1  คัน เพื่อใช้

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ได้

กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม

ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังน้ี 

(1)   เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 

(2)   มีกําลังไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า  

(3)   ติดต้ังเคร่ืองเป่าลม (Blower) สร้างแรงดันลมไม่น้อยกว่า                   

  300 ลูกบาศก์ฟุต ต่อนาที 

(4)   ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 (รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 101   

   รายการที่ 1(8) 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  3. ค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ รวม 13,500,000 บาท 

(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรกลสูบนํ้า 

  ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรกลสูบนํ้า ที่ชํารุดเสียหาย 

   และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า               

5,000 บาท     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 102  

   รายการที่ 2(1) 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

 เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

(2) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรกล 

  ตั้งไว้ 13,000,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย 

 และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน  จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  

ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว่า             

5,000 บาท เช่น รถเกรดเดอร์  รถบรรทุกนํ้า  รถบรรทุกเทท้าย  รถบรรทุก

ชานตํ่า รถกวาดดูดฝุ่น  รถดับเพลิง  รถดูดส่ิงโสโครก ฯลฯ 

  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 102  

   รายการที่ 2 (2) 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

 เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 169,235,600 บาท 

  1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 167,235,600 บาท 

   (1)  ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 

     ตั้งไว้ 3,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างท่ีทําสัญญาแบบปรับราคาได้กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง

การเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

      ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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   (2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     ตั้งไว้ 2,317,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาใต้ หมู่ที่ 12  

 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือม บ้านพนาสวรรค์  หมู่ที่ 13   

 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และวางท่อคอนกรีต    

 เสริมเหล็ก จํานวน 2 แห่ง 

  แห่งที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร  

   แบบไม่มีทางเท้า 

 แห่งที่ 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร     

 แบบไม่มีทางเท้า 

 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 

 72 ท่อน และท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  

 จํานวน 74 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 435    

 รายการที่ 1 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (3) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 1,275,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลํานํ้าแม่ใจ       

 บ้านสวนดอก หมู่ ที่ 4 ตําบลเวียง (เขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง) เช่ือม        

 บ้านสวนดอก หมู่ ที่ 4 ตําบลเวียง (เขตองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง)  

 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  440    

 รายการที่ 10 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (4) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 2,225,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโป่งนก  หมู่ที่ 7  

 ตําบลแม่คะ เช่ือม บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สูน  อําเภอฝาง จังหวัด 

 เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร รายละเอียดตาม   

 แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 442    

 รายการที่ 14 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (5) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     ตั้งไว้ 647,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณป่าช้าเมืองวะ)  

บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด เช่ือม บ้านดงเจริญชัย       

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 

7.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  484    

 รายการที่ 95 
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (6) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     ตั้งไว้ 1,918,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเส้นทางข้ามลํานํ้ากวง   

 บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลสันป่าเปา เช่ือมบ้านเมืองเล็น หมู่ที่ 2 ตําบล

 เมืองเล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร        

 ยาว 26.00เมตร ไม่มีทางเท้า พร้อมถมดินลูกรังคอสะพานทั้งสองข้าง 

 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 133    

   รายการที่ 57 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (7) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     ตั้งไว้ 1,592,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1  

 ตําบลท่ากว้าง เช่ือม บ้านกู่แดง หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแฝก  อําเภอสารภี  

 จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร  พร้อมถมดิน 

 คอสะพานทั้งสองข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 

 จังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  526    

   รายการที่ 177 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (8) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 

     ตั้งไว้ 572,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่องกใต้  หมู่ที่ 10   

 ตําบลขัวมุง เช่ือม บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี   

 จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร รายละเอียด

 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  526    

 รายการที่ 178 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (9) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างและปรับปรุงผิวจราจร    

   แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  พร้อมก่อสร้างสะพาน 

    คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,943,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 

 แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีต    

 เสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองคํา หมู่ที่ 5 ตําบลสบแม่ข่า เช่ือม บ้านกาด       

 หมู่ที่ 6 ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

  - ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 

     6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม               

   ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร 

  -  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด              

   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  

   หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,148 ตารางเมตร  

  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดเข็มตอก ขนาดผิวจราจรกว้าง  

   7.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ไม่มีทางเท้า   

 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 532    

 รายการที่ 188 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (10)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,331,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ดําริ หมู่ที่  7   

    ตําบลนํ้าแพร่  เชื่อม บ้านเขื่อนผาก  หมู่ที่ 2 ตําบลเข่ือนผาก  อําเภอพร้าว   

    จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 400.00 เมตร   

    หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

    ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  469    

 รายการที่ 65 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (11)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,983,000 บาท 

  เพื่ อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอยฝร่ัง                   

บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 ตําบลป่าตุ้ม เช่ือม บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 

    ตําบลป่าไหน่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 595.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

    ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
 การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ            

ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  470   

รายการที่  66 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (12)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,467,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชลประทานบ้านใหม่      

    หมู่ที่ 10 ตําบลร้องวัวแดง เชื่อม บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ตําบลออนใต้ อําเภอ

สันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว  

490.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

    ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  518    

 รายการที่ 163 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (13)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,639,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 5   

 ตําบลสะเมิงใต้  อําเภอสะเมิง เช่ือม บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 ตําบลแม่วิน 

อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 

500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  507   

   รายการที่ 139 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (14)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,986,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบล

บ่อแก้ว  อําเภอสะเมิง เช่ือมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19  และบ้านแม่แฮเหนือ  

หมู่ที่ 3 ตําบลแม่นาจร  อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร  ยาว 575.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 

0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 125    

   รายการที่ 42 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (15)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 998,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13  

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง  เช่ือม บ้านห้วยนํ้าจาง หมู่ที่ 6 ตําบลบ่อแก้ว 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 

265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 544    

 รายการที่ 209 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (16)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,991,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เช่ือม บ้านซา หมู่ที่ 2 ตําบลแม่นาจร 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 

420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  126    

   รายการที่ 44 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,070,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ 1 

ตําบลแจ่มหลวง  อําเภอกัลยาณิวัฒนา  เช่ือม บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตําบล        

แม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม             

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  566    

 รายการที่ 251 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (18)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ตั้งไว้ 1,191,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 1 หมู่ที่  2  

ตําบลมืดกา เช่ือม บ้านผาจุก หมู่ที่ 8 ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัด

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา  

0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร         

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  557   

 รายการที่ 234 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอยา่งย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง กลยุทธ ์: สง่เสริมและพัฒนาเชยีงใหมเ่ป็น 

 นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (19)  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 451,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นง้ิว            

หมู่ที่  2 ตําบลสันผักหวาน เช่ือม บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านแหวน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมความกว้างผิวจราจร 4.50 เมตร 

เป็น  6.00 เมตร ยาว 264.00 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  532    

   รายการที่ 187 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอยา่งย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง กลยุทธ ์: สง่เสริมและพัฒนาเชยีงใหมเ่ป็น 

 นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (20)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,993,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม.4017 บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง เช่ือม เข่ือนพลังนํ้าแม่มาว   

บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่รวม        

ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 175  

 รายการที่ 140 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (21)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 3,999,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 เช่ือม บ้านนามน  หมู่ที่ 7 ตําบลเมืองแหง อําเภอ            

เ วียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 

1,010.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 6,060.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 176  

 รายการที่ 143 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (22)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,034,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลศรีดงเย็น เช่ือม บ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1 

ตําบลแม่ทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 434.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

1,736.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 448  

 รายการที่ 22 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (23)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,993,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย

บ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ทะลบ เช่ือม บ้านปางควาย  หมู่ที่ 3 ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

842 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,388.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 448  

 รายการที่ 23 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (24) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,973,200 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม.5024 บ้านสบเปิง หมู่ที่ 3 ตําบลสบเปิง เช่ือม บ้านสบก๋าย หมู่ที่ 3 

ตําบลกื้ดช้าง  อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง               

5.00 เมตร  ยาว  700.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่รวม             

ไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 177  

 รายการที่ 144 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (25)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,968,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม. 2171 บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตําบลป่าไหน่ เช่ือม บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 6 

ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง                   

6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

3,600.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร          

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 177  

   รายการที่ 145 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (26)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,997,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                

ถนนสาย ชม. 4065 บ้านแพม หมู่ที่ 16 ตําบลช่างเคิ่ง เช่ือม บ้านพุย หมู่ที่ 2 

ตําบลปางหินฝน  อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง  

6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

3,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร         

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 178  

   รายการที่ 147      

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (27)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

     ตั้งไว้ 1,987,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 

ชม. 4067 บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3  ตําบลบ้านจันทร์  อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่  เช่ือม บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมือง

แม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ ฮ่องสอน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร                  

ยาว 505.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,030.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 
   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 179 

รายการที่ 149       
 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (28) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล  

     ตั้งไว้ 1,963,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านผาใต้  หมู่ที่ 12 ตําบล

ท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือม บ้านผาขวาง หมู่ที่ 5 ตําบล          

แม่ยาว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง                   

6.00 เมตร  ยาว  625.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 118  

   รายการที่ 29       
 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (29) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล  

     ตั้งไว้ 5,328,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตําบล

แม่นะ เช่ือม บ้านแม่เตาะ หมู่ที่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,956.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 118  

   รายการที่ 28      

 



- 301 - 

 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (30) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล  

     ตั้งไว้ 2,990,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านนํ้ารู หมู่ที่ 6 ตําบล 

เมืองนะ เช่ือม บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

    ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 450  

    รายการที่ 27    

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (31) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล  

     ตั้งไว้ 1,989,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคปซีล ถนนสายเล่ียงเมือง               

บ้านช่างเคิ่งบน หมู่ที่ 12, บ้านเจียง หมู่ที่ 18 ตําบลช่างเค่ิง (เขตเทศบาล

ตําบลแม่แจ่ม) เช่ือม บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 ตําบลช่างเคิ่ง (เขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลช่างเค่ิง) อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 564   

 รายการที่ 247 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (32) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล  

     ตั้งไว้ 1,989,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี ซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล ถนนสาย                   

ชม. 4316 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 5 ตําบลแม่สอย เช่ือม บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 

ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง          

6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 6,600.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 180  

 รายการที่ 150 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (33) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล  

     ตั้งไว้ 1,989,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี ซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล ถนนสาย                 

ชม. 5101 บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตําบลยางเปียง เช่ือม บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 

ตําบลยางเปียง อําเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง                   

6.00 เมตร ยาว  615.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,690.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 181  

 รายการที่ 153 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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 (34) โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,983,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. 2097 บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านหลวง 

เช่ือม บ้านทรายแดง หมู่ ที่ 3 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 638.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,808.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  136   

 รายการที่  63 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (35)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 2,474,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.3005 บ้านหนองบัวคํา หมู่ที่ 4 ตําบล         

แม่คะ เช่ือม บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว             

600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,800.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  137   

 รายการที่  65 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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 (36)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,129,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลศรีดงเย็น เช่ือม 

บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 368.00 เมตร หนา          

0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,208.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  139   

 รายการที่  69 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (37)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,996,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนสาย ชม. 4100 บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 7 ตําบลแม่นะ 

เช่ือม บ้านวังจ๊อม หมู่ที่ 4 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร  ยาว 720.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,960.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม             

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  139   

 รายการที่  70 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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 (38)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,998,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling  ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ชุมชนบ้านเชียงดาว เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว เช่ือม 

บ้านดง หมู่ที่ 7 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด          

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาวรวม 650.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  150   

 รายการที่  91 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (39)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 3,946,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling  ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม. 3162 บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตําบล        

อินทขิล เช่ือม บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ตําบลกื้ดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร   

ยาว  1,000.00 เมตร  หนา  0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

8,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร            

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  141   

 รายการที่  74 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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 (40) โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,980,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.5138 บ้านต้นผ้ึง หมู่ที่ 2 ตําบลเหมืองแก้ว 

อําเภอแม่ริม เช่ือม บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 750.00 

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,125.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  464  

 รายการที่  54 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (41)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,988,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ตําบล

ตลาดใหญ่ เช่ือม บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 770.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,235.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 143  

 รายการที่  77 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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 (42)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,976,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013 บ้านกาด หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านกาด เช่ือม บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 570.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,990.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  147   

 รายการที่  86 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

 (43)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,993,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งเส้ียว หมู่ที่ 3  ตําบลบ้านกลาง เช่ือม 

บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด            

ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,070.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  148   

 รายการที่  87 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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 (44)  โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In – Place Recycling 

    ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,991,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ชม.4091 บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 ตําบลขัวมุง 

เช่ือม บ้านร้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร  ยาว 740.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม            

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555   หน้า 146  

 รายการที่  83 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (45) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 3,658,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2100 บ้านห้วยโจ้ หมู่ ที่ 6 ตําบลริมใต้ เช่ือม               

บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด              

ผิวจราจรกว้าง 4.50-6.00 เมตร ยาวรวม 1,814.00 เมตร หนา              

0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 9,033.50 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 461   

 รายการที่ 49 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้าง

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (46)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 3,994,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองอ่ึง หมู่ที่ 5 ตําบลสันป่าเปา เช่ือม บ้านบวกเปา 

หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาวรวม 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 9,645.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555   หน้า  499   

 รายการที่ 125 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

 ความมั่งค่ังอยา่งย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง กลยุทธ ์: สง่เสริมและพัฒนาเชยีงใหม่ 

 เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

   (47) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต ์

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,989,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 14 ตําบลป่าไผ่ เช่ือม 

บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 

ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 905.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือ

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,977.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 156   

 รายการที่ 103 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (48)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,859,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านต้นโชค หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง เช่ือม บ้านร้อง          

หมู่ ที่ 11 ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด         

ผิวจราจรกว้าง 5.00-6.50 เมตร ยาวรวม 910.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,670.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  519   

 รายการที่ 164 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (49) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,993,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านสันช้างมูบ หมู่ที่ 10 ตําบลต้นเปา เช่ือม บ้านปูคากลาง 

หมู่ที่  6 ตําบลแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.80-8.00 เมตร ยาวรวม 760.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,082.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  521   

 รายการที่ 168 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (50)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,997,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านดอยซิว หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยทราย เช่ือม บ้านม่วงเขียว 

หมู่ที่ 4 ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม        

ไม่น้อยกว่า 4,560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  521  

 รายการที่ 167 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (51)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 3,665,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายหลักบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตําบลสุเทพ เช่ือม ถนนสุเทพ 

(เขตเทศบาลนครเชียงใหม่) อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ขนาด          

ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 1,675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 8,075.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม            

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  516   

 รายการที่ 157 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่ 

เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 
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  (52)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,999,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1008 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตําบล

หนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม่ เช่ือม บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ตําบลท่าวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 

750.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,250.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  164   

 รายการที่ 118 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (53)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 2,335,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ก๊า เช่ือม บ้านดงป่าซาง 

หมู่ที่ 6 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00  เมตร ยาว 1,000.00  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม 

ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  538   

 รายการที่ 196 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (54)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,987,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งต้อม เช่ือม บ้านมะขามหลวง 

หมู่ ที่ 2 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด                

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,160.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  538   

 รายการที่ 197 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

   (55)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,998,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 8 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เช่ือม 

บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว  675.00 เมตร หนา             

0.05 เมตร  หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 4,375.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 167   

 รายการที่ 124 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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   (56)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,957,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.2108 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลท่าวังพร้าว 

อําเภอสันป่าตอง เช่ือม บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 ตําบลยางคราม อําเภอ            

ดอยหล่อ  จังหวัดเ ชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,000.00  

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  171   

 รายการที่ 132 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (57)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,297,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.5132 บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8  ตําบลสองแคว  เช่ือม 

บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 750.00 เมตร  หนา 0.05  เมตร 

หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,375.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม          

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  547   

 รายการที่ 214 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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  (58)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,530,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านห้วยริน หมู่ที่ 9 ตําบลช่างเค่ิง (เขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลช่างเ คิ่ ง )  เ ช่ือม  บ้านช่างเ คิ่ งบน  หมู่ ที่  12 ตําบลช่างเ คิ่ ง                   

(เขตเทศบาลตําบลแม่แจ่ม) อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม          

ไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  560   

 รายการที่ 241 

    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

    ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

    เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

  (59)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,124,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสายบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4 ตําบลท่าผา เช่ือม บ้านกองแขกเหนือ 

หมู่ที่ 7 ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

2,520.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  561   

 รายการที่  242 
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    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

    ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

    เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

  (60)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ 

    คอนกรีต ตั้งไว้ 1,983,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย ชม.3086 บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลหางดง เช่ือม

บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด         

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว  655.00 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,240.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  171   

 รายการที่ 133 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (61)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 

     ตั้งไว้ 1,894,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านฮ่องห้าหลวง  

 หมู่ ที่ 5 ตําบลแม่นาวาง เ ช่ือม บ้านสันห้าง หมู่ ที่ 3 ตําบลบ้านหลวง  

 อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว  

 400.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 เชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  436   

 รายการที่ 3 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (62)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

     ตั้งไว้ 1,980,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

ชม.5111 บ้านโป่งนก หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสหกรณ์ เช่ือม บ้านแม่ฮ่องไคร้  

หมู่ที่ 8 ตําบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม                 

ไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  158   

 รายการที่ 106 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (63)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

     ตั้งไว้ 1,993,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง เชื่อม บ้านม่วงโตนใต้  

 หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ฮ้อยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร 

 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม      

 ไม่น้อยกว่า 4,170.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  173   

 รายการที่ 137 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (64)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

     ตั้งไว้ 1,995,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 

ชม. 3039 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง เช่ือม บ้านร้องก่องข้าวใต้             

หมู่ที่ 12 ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 684.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวม            

ไม่น้อยกว่า 4,104.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  161  

 รายการที่ 112 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (65)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

     ตั้งไว้ 1,333,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย

บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกาด เช่ือม บ้านแสนกันธา หมู่ที่ 2 ตําบล

ทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 625.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  544  

 รายการที่ 208 
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (66)  โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

     ตั้งไว้ 1,999,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย  

ชม. 4234 บ้านดง หมู่ที่ 9 ตําบลหางดง เช่ือม บ้านเวียงด้ง หมู่ที่ 11  

ตําบลนํ้าแพร่  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง                

6.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 

3,540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  165  

 รายการที่ 121 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (67)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตั้งไว้ 1,354,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง 

บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1,บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 9 ตําบลหางดง (เขตเทศบาล

ตําบลท่าข้าม) บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลหางดง (เขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลหางดง) อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย            

6.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวาง

ท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 552  

 รายการที่  225 
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    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้าง 

    ความมั่งค่ังอยา่งย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  กลยุทธ ์: สง่เสริมและพัฒนาเชยีงใหมเ่ป็น 

    นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

  (68)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,999,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น   

สายทางบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่คะ เช่ือม บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 

ตําบลแม่ข่า อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 9,780.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตร

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 7,824.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 187  

 รายการที่ 164 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (69)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,983,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น            

สายทางบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตําบลสันทราย เช่ือม บ้านม่อนป่ินใต้ หมู่ที่ 12 

ตําบลม่อนปิ่น เช่ือม บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ตําบลสันทราย เช่ือม บ้านสันป่าข่า 

หมู่ที่ 12 ตําบลสันทราย เช่ือม บ้านต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 

9,700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 

7,760.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 1,802,200 บาท 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 180,800 บาท 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 187   

 รายการที่ 165 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (70)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,640,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น           

สายทางบ้านหนองบัว หมู่ ที่ 3 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว เช่ือม                

บ้านห้วยนํ้าดัง หมู่ที่ 5 ตําบลกื้ดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 10,700 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6,848.00 ลบ.ม. (หลวม) 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 190   

 รายการที่ 171 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (71)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,983,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น            

สายทางบ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 4 ตําบลเข่ือนผาก เช่ือม บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 

ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 

ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 8,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตร

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 7,680.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 192   

 รายการที่ 175 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (72)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 797,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น    

 สายทางปากทางเข้าศาลาปากสัก บ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตําบลเชิงดอย 

 เช่ือม บ้านตลาดข้ีเหล็ก หมู่ที่ 1 ตําบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

 เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม          

 2,956.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังลงพ้ืนทาง          

 ไม่น้อยกว่า 17,736.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนของ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 486   

 รายการที่ 99 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (73)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 480,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น   

 สายทางบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 ตําบลนํ้าบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง เช่ือม         

 บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่ 7 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด     

 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 3,100.00 เมตร หนา 

 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,984.00 ลบ.ม. (หลวม) 

 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 195  

รายการที่ 180 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (74)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,995,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น         

สายทางบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2, บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5, บ้านใหม่หนองหอย 

หมู่ที่ 6, บ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ตําบลสันติสุข เช่ือม บ้านสันหิน หมู่ที่ 1,             

บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18, บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 ตําบลดอยหล่อ 

อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว

เป็นช่วง ๆ รวม 8,980.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 8,620.80 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 195   

 รายการที่ 181 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (75)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,723,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น            

สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11, บ้านนํ้าลัด หมู่ที่ 13, บ้านปะหัวเสือ             

หมู่ที่ 14, บ้านตาดมื่น หมู่ที่ 16 ตําบลบ้านหลวง เชื่อม บ้านข่วงเปา หมู่ที่ 4, 

บ้านใหม่อังครักษ์ หมู่ที่ 15 ตําบลข่วงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 10,000.00  เมตร 
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หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 8,000.00 ลบ.ม. (หลวม)

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 196   

 รายการที่ 182 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (76)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,821,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น        

สายทางบ้านแม่ปาน หมู่ที่ 10 ตําบลช่างเคิ่ง เช่ือม บ้านผานัง หมู่ที่ 2             

ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร 

ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 7,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตร            

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6,912 ลบ.ม.(หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 201  

 รายการที่ 192 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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  (77)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,889,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น   

 สายทางบ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ตําบลนาคอเรือ เช่ือม บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 

 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  

 ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 12,900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตร 

 ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 8,256.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลน 

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

    ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า  202   

    รายการที่ 195 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (78)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,985,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น          

สายทาง ชม.5101 บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 เช่ือม บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตําบลยางเปียง 

อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาว

เป็นช่วง ๆ รวม 7,300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 6,424.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 200  

 รายการที่ 191 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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  (79)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,992,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น           

สายทางบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลดอยเต่า เช่ือม บ้านแปลง 4 หมู่ที่  3  

ตําบลมืดกา เชื่อม บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตําบลท่าเดื่อ อําเภอดอยเต่า จังหวัด

เชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 

13,450.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 

8,608.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

    ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 197   

    รายการที่ 185 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (80)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,037,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น             

สายทางบ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าเด่ือ เช่ือม บ้านหนองปู หมู่ที่ 3  

ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า  จังหวัดเ ชียงใหม่  ขนาดผิวจราจรกว้าง                 

5.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 5,600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,480.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียด

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 199 

 รายการที่ 189 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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  (81)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,481,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น   

สายทางห้วยโป่งไผ่แม่เจียงฮาย บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลโปงทุ่ง อําเภอ              

ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือม บ้านกองวะ ตําบลแม่ลาน อําเภอล้ี จังหวัด

ลําพูน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 

8,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  

6,400.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง   

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 196   

 รายการที่ 183 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (82)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,990,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น           

สายทางบ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 9, บ้านโป่งโค้ง หมู่ที่ 11 และบ้านแม่บวนใต้           

หมู่ที่ 10 ตําบลโปงทุ่ง เช่ือม บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลดอยเต่า อําเภอ         

ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวเป็น

ช่วง ๆ รวม 10,750.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง         

ไม่น้อยกว่า 8,600.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง  

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 199   

 รายการที่ 188 
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (83)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,992,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น           

สายทางบ้านสันป่าดํา หมู่ที่ 6 ,บ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 ตําบลดอยเต่า เช่ือม

บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด         

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 10,760.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 8,608.00 ลบ.ม. 

(หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 200             

 รายการที่ 190 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (84)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 

     ตั้งไว้ 1,996,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น         

สายทางบ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแอ่น เช่ือม บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตําบล

บงตัน อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ความยาวเป็นช่วง ๆ รวม 10,800.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตร

ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 8,640.00 ลบ.ม. (หลวม) รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 198   

 รายการที่ 187 
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (85)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมบดอัด 

    และลงหินคลุกผิวหน้าพร้อมบดอัด ตั้งไว้ 672,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังพร้อมบดอัดและ             

ลงหินคลุกผิวหน้าพร้อมบดอัด บ้านป่าบง หมู่ ที่ 4 ตําบลแม่คือ เ ช่ือม          

บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9  ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 860.00 เมตร  รายละเอียดตาม 

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 485   

 รายการที่ 96 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (86)  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 610,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย             

ชม. 4226 บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7 ตําบลข้ีเหล็ก เช่ือม บ้านสะลวงนอก 

หมู่ที่ 3 ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชนิด 2 ช่อง ขนาดกว้าง 

1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จํานวน 2 จุด  

 จุดที่ 1  ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2-1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร  

  STA.1+ 065 

 จุดที่ 2  ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 2-1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร  

  STA.1+ 210 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หน้า 129   

   รายการที่ 49 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

  ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (87)  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 1,016,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 จุด            

บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5, บา้นน้ําแพร่ หมู่ที่ 2 ตําบลตลาดขวัญ เช่ือม บ้านป่าลาน 

หมู่ที่ 2 ตําบลป่าลาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 จุดที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 

 จุดที่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 485   

 รายการที่ 97 

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

  (88)  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 1,997,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย                  

ชม. 4029 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สาบ - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 

ตําบลยั้งเมิน  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ ปากรางกว้าง 2.00 เมตร  ลึก 

0.50 เมตร ยาว 2,320.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

 ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  182  

 รายการที่ 155 

    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

    ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

    เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

2. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ รวม 2,000,000 บาท 

 เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก 

 เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

(1) โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา   ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ 

  หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคล 

  ธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึง่สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้   2,000,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่

 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ในการ 

 ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา กําหนดรายละเอียด

 รายการประกอบแบบ  ค่าก่อสร้างโครงการด้านงานอาคาร งานถนน งาน

 สะพาน งานสะพานลอย งานด้านวิศวกรรม งานด้านการผังเมือง งานด้าน

 สถาปัตยกรรม งานด้านภูมิสถาปัตย์ งานด้านศิลปกรรมและงานด้านอื่น ๆ       

 ที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง 

   การพัฒนา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม  ขนส่ง  ด้านสาธารณูปโภคและ 

   ด้านสาธารณูปการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า 103  

   รายการที่ 3 

    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้าง 

    ความมั่งค่ังอย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ ์: ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม ่

    เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู ่น่าเที่ยว 

    …………………………………. 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    27,512,900  บาท  

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 606,300 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 100,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 100,000 บาท 

    ที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(1) โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานทําปุ๋ยหมักจาก 

ของเหลือใช้ ตั้งไว้ 100,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงาน 

 ทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ หรือพ้ืนที่บริเวณรอบนอกโรงงานฯ โดยจ่ายเป็น   

 ค่าเมล็ดพันธุ์พืช  ค่าดินสําหรับปลูกพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างแรงงาน ค่าผ้าใบ

 หรือพลาสติก ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

 โครงการฯ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการ

 กําหนด  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการเอง หรือ

 จ้างนิติบุคคลดําเนินการ  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม และตาม

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555 หน้า  238  รายการที่ 1   

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้ง

 ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 506,300 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 506,300 บาท 

(1) อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม ่  

  ตั้งไว้ 216,300 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือน  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 - 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว               

แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร และตามแผนพัฒนาสามปี                

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี 2555  หน้า  213  รายการที่  1  

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นผู้นํา                  

ดา้นความหลากหลายในการผลติดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป 

(2) อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม ่  

  ตั้งไว้ 290,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพแบบ         

ไม่กลับกอง    

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ.2552 - 2556) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว               

แนวทางการพัฒนา : สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร และตามแผนพัฒนาสามปี              

(พ.ศ. 2555 - 2557)  ปี  2555  หน้า  213  รายการที่  2   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่งค่ัง

อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นผู้นํา                

ดา้นความหลากหลายในการผลติดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป 

 

…………………………………. 
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม ้ รวม 26,906,600 บาท 

 งบดําเนินการ รวม 2,000,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท 

1. รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 2,000,000 บาท 

   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  

(1) โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพื้นที่สีเขียวเพือ่ลดภาวะโลกร้อน 

 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพื่อลดภาวะ

โลกร้อน โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าไม้ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม         

ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

กับการดําเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังหรือ

หนังสือสั่ งการกําหนด  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น

ผู้ดําเนินการเอง หรือจ้างนิติบุคคล/บุคคลธรรมดาดําเนินการ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  ปี  2555  หน้า  232   

 รายการที่ 1    

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาความพร้อม

 ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 งบลงทุน รวม 24,906,600 บาท 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 24,906,600 บาท 

  1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม     24,906,600   บาท 

  (1)  โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     ตั้งไว้ 3,306,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวฝาย            

หมู่ที่ 3 ตําบลโป่งนํ้าร้อน เช่ือม บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9, บ้านเด่นเวียงชัย                

หมู่ที่ 13 ตําบลม่อนปิ่น เชื่อม บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 390.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 -     

2557) ปี 2555  หน้า 431  รายการที่ 2 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (2)  โครงการขุดลอกลํานํ้าฝาง            ตั้งไว้         1,947,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าฝาง บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 ตําบลแม่ข่า เช่ือม

บ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 5 ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดบริเวณ         

ที่ขุดปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 22.00 เมตร ลึกจากท้อง         

ลํานํ้าเดิม 2.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 1,100.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,200.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 -     

   2557)  ปี 2555  หน้า 84  รายการที่ 1 
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

 (3)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่ฮาว ตั้งไว้ 1,988,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่ฮาว บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตําบลสบเปิง เช่ือม 

บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด

บริเวณที่ขุดปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 2.00 เมตร ลึกจาก            

พื้นลํานํ้าเดิม 2.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 7,300.00 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,400.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 -     

 2557)  ปี 2555  หน้า 85  รายการที่ 2 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

   (4)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่แตง ตั้งไว้ 1,992,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่แตง บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ตําบลแม่แตง เช่ือม

บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตําบลสันมหาพน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด

บริเวณที่ขุดปากกว้าง 30.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 22.00 เมตร ลึกจาก

ท้องลํานํ้าเดิม 2.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 1,125.00 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,500.00 ลบ .ม . รายละเอียดตาม            

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 -     

   2557)  ปี 2555  หน้า 96  รายการที่ 24 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
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  (5)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่ริม ตั้งไว้ 3,984,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่ริม บ้านนาหึก หมู่ที่ 1 ตําบลสะลวง เช่ือม         

บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5, บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3, บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2,         

บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยทราย เช่ือม บ้านโฮ่งนอก หมู่ที่ 10 ตําบลแม่แรม 

เช่ือม บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ที่ 5 ตําบลริมเหนือ อําเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่  ขนาดบริเวณที่ ขุดปากกว้าง  16.00 เมตร  ท้องลํานํ้ากว้าง          

10.00 เมตร ลึกจากท้องลํานํ้าเดิม 1.50 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 

6,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 117,000.00 ลบ.ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 85,86  รายการที่ 3,4 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (6)  โครงการขุดลอกลํานํ้ากวง ตั้งไว้ 1,998,000 บาท 

เ พื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ า ขุดลอก ลํา นํ้ ากวง  บ้ านทุ่ ง ข้ า วตอก  หมู่ ที่  4  เ ช่ื อม                   

บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย เช่ือม บ้านทุ่งกอลาน        

หมู่ที่ 10 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดบริเวณ       

ที่ขุดปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 2.00 เมตร ลึกจากท้องลํานํ้าเดิม 

2.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 7,300.00 เมตร หรือปริมาตร           

ดินขุดไม่น้อยกว่า 58,400.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 88  รายการที่ 8 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
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  (7)  โครงการขุดลอกลําเหมืองกลาง ตั้งไว้ 280,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองกลาง บ้านสันคะยอม หมู่ ที่ 4 ตําบล                

สันทรายน้อย เช่ือม บ้านนางเหลียว หมู่ที่ 2 ตําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดบริเวณที่ขุดปากกว้าง 3.50 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง 

2.00 เมตร ลึกจากท้องลําเหมืองเดิม 1.50 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 

2,000.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,250.00 ลบ .ม .  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี 2555  หน้า 87  รายการที่  6 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (8)  โครงการขุดลอกลําเหมืองกลาง ตั้งไว้ 351,000 บาท 

เ พื่ อ จ่ายเป็น ค่า ขุดลอกลํา เหมืองกลาง  บ้านแม่ ย่อย  หมู่ ที่  1 ตําบล                   

สันทรายน้อย เช่ือม บ้านแม่กวง หมู่ที่  6 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดบริเวณที่ขุดปากกว้าง 3.50 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง 

2.00 เมตร ลึกจากท้องลําเหมืองเดิม 1.50 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 

2,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,312.50 ลบ.ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 87  รายการที่ 7 

  สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
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  (9) โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่คาว ตั้งไว้ 1,106,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองแม่คาว บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6, 

บ้านป่าแก หมู่ที่ 5, บ้านแม่คาว หมู่ที่ 4 ตําบลฟ้าฮ่าม เช่ือม บ้านแม่คาวเหนือ 

หมู่ที่ 5 ตําบลหนองป่าครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด

บริเวณที่ขุดปากกว้าง 15.00 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง 11.00 เมตร             

ลึกจากท้องลําเหมืองเดิม  1.00 เมตร  ขุดเป็นช่วง  ๆ  ความยาวรวม  

2,500.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,500.00 ลบ.ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 92  รายการที่ 17 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (10) โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ 

     ตั้งไว้ 1,634,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ บ้านบวกครกหลวง            

หมู่ที่ 1, บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่ เช่ือม 

บ้านโพธิมงคล หมู่ที่ 6 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด

บริเวณที่ขุดปากกว้าง 5.00 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง 3.00 เมตร ลึกจาก

ท้องลําเหมืองเดิม 1.00 เมตร ขุดเป็นช่วงๆ ความยาวรวม 12,000.00 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 48,000.00 ลบ .ม . รายละเอียดตาม             

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 90  รายการที่ 13 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
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  (11)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่สะเมิง ตั้งไว้ 1,995,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่สะเมิง บ้านป้อก หมู่ที่ 5 ตําบลสะเมิงเหนือ 

 เช่ือม บ้านกองขากหลวง หมู่ที่ 7 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัด

 เชียงใหม่ ขนาดบริเวณท่ีขุดปากกว้าง 10.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 4.00 เมตร          

 ลึกจาก ท้อง ลํ า นํ้ า เ ดิม  1 .50  เ มตร  ขุ ด เป็ น ช่ ว ง  ๆ  ความยาวรวม 

 5,580.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58,590.00 ลบ.ม.  

 รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2555-   

 2557)  ปี  2555  หน้า 93  รายการที่ 19 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (12) โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่วาง ตั้งไว้ 1,947,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่วาง บ้านริมวาง หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งปี้  เช่ือม  

บ้านแสนกันธา หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  

ขนาดบริเวณที่ขุดปากกว้าง 15.00 เมตร ท้องลํานํ้ากว้าง 7.00 เมตร            

ลึกจากท้องลํานํ้าเดิม 2.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม 2,600.00 

เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,200.00 ลบ.ม. รายละเอียดตาม            

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557) ปี 2555  หน้า 96  รายการที่ 23 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 
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  (13)  โครงการขุดลอกลําเหมืองแม่กุ้ง ตั้งไว้ 1,527,000 บาท 

เ พื่ อ จ่ าย เป็น ค่า ขุดลอกลํา เหมืองแ ม่ กุ้ ง  บ้านป่าลาน  หมู่ ที่  2 เ ช่ือม                  

บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตําบลทุ่งต้อม เช่ือม บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 ตําบล

แม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 ช่วง  

 ช่วงที่ 1 ขนาดบริเวณที่ขุดปากกว้าง 6.00 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง          

  2.00 เมตร ลึกจากท้องลําเหมืองเดิม 2.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ            

  ความยาวรวม 4,700.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  

  37,600 ลบ.ม.  

 ช่วงที่ 2 ขนาดบริเวณที่ขุดปากกว้าง 12.00 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง  

  10.00 เมตร ลึกจากท้องลําเหมืองเดิม 1.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ 

  ความยาวรวม 660.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

 7,260.00 ลบ.ม.   

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 95  รายการที่ 22 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (14)  โครงการขุดลอกลํานํ้าแม่ขัวเด้ง ตั้งไว้ 544,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลํานํ้าแม่ขัวเด้ง หมู่ที่ 6, บ้านท้าวผายู หมู่ที่ 3 ตําบล 

สันผักหวาน อําเภอหางดง เช่ือม บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ตําบลแม่เหียะ อําเภอ

เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดบริเวณท่ีขุดปากกว้าง 5.00 เมตร           

ท้องลํานํ้ากว้าง 3.00 เมตร ลึกจากท้องลํานํ้าเดิม 1.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ 

ความยาวรวม  4 ,000 .00 เมตร  ห รือป ริมาตร ดิน ขุด ไ ม่ น้ อยก ว่ า            

16,000.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่           

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี  2555  หน้า 94  รายการที่ 21 

    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์  ดํารงความเป็น 

    ฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มและพลังงานสะอาด  กลยุทธ ์: มุง่เนน้การลดขอ้ขัดแยง้ในการ

    ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

  (15)  โครงการขุดลอกลําเหมืองหมเูน่า ตั้งไว้ 306,000 บาท 

เ พื่ อ จ่ายเป็น ค่า ขุดลอกลํา เหมืองหมู เ น่า  บ้านสันผักหวาน  หมู่ ที่  1 ,                  

บ้านสันผักหวานน้อย หมู่ที่ 7, บ้านต้นง้ิว หมู่ที่  2 ตําบลสันผักหวาน เช่ือม            

บ้านศรีสรร หมู่ที่ 13, บ้านปากกอง หมู่ที่ 6, บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 และ         

บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   

ขนาดบริเวณท่ีขุดปากกว้าง 2.50 เมตร ท้องลําเหมืองกว้าง 0.50 เมตร ลึกจาก

ท้องลําเหมืองเดิม 1.00 เมตร ขุดเป็นช่วง ๆ ความยาวรวม  6,000.00 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ.2552 – 2556) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   แนวทาง              

 การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางการเกษตร  และตามแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2555 -   

 2557)  ปี 2555   หน้า  94  รายการที่  20 

 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ ดํารงความเป็น

 ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด  กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการ

  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน 

     

………………………………….. 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจําปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      143,028,050   บาท   

แผนงานงบกลาง 
 

งานงบกลาง รวม 143,028,050 บาท 

 งบกลาง รวม 143,028,050 บาท 

 1.  งบกลาง รวม    130,778,050 บาท 

   (1) ค่าชําระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 2,190,850 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหน้ีเ งินกู้กองทุนสะสม  อบจ .  (กสอ . )  จํานวนทั้ ง ส้ิน 

2,190,850 บาท ตามสัญญาเลขที่ 247/2542  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542  

ปีน้ีงวดที่ 12  โดยเป็นเงินต้นที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 3,741,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   (3) สํารองจา่ย ตั้งไว้   117,700,000 บาท 

เพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็นต้องรีบดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน            

ของประชาชน  ซ่ึง เป็นเหตุที่ ไ ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  และไม่ได้                   

ต้ังงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาไว้ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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    (4) รายจา่ยตามข้อผูกพัน รวม 6,945,600 บาท 

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของโรงเรียน 

 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  

- เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับบุคลากรขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา จํานวน  28  ราย ๆ ละ 

40,000  บาท  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเ ชี ย ง ใ ห ม่ 

ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ                  

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวนัที่ 16 กันยายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ปี 2555  หนา้ 341 รายการที่  11   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ  กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 

- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากรขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา จํานวน 6 ราย ๆ ละ 

 60,000 บาท เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ              

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 16  กันยายน  2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา  : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ปี 2555 หนา้ 342 รายการที่  12   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้าง

ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส  เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ กลยุทธ์  :  พัฒนา

ความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ที่จบการศึกษา 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 (ม.6) ที่เรียนดีและผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนใน

สถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาในกํากับของรัฐ และสนับสนุน

ทุนการศึกษา (ต่อเน่ือง) ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือ 

  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550  

เร่ือง หลักเกณฑ์การต้ังงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน 

นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2552 – 2556) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

 ชีวิต   แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2555 – 2557)  ปี 2555  หน้า  267  รายการที่  9   

สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม      

อยู่เย็นเป็นสุข  กลยุทธ์ : มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข บนพื้นฐานศาสนา 

วัฒนธรรมและการบูรณาการเครือข่าย 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความ 

  ประสงค์จะลาออกจากราชการก่อนกําหนด ตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 

  เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของข้าราชการจังหวัด 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   (5) เงินช่วยพิเศษ ตั้งไว้      200,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษจํานวน  3 เท่าของเงินเดือน ในกรณีข้าราชการองค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดเชียงใหม่ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือส่ังการของ

 กระทรวงมหาดไทย 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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  2. บําเหนจ็/บํานาญ รวม 12,250,000 บาท 

   (1) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

      ตั้งไว้     10,250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)ตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี  โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร  เงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน  

(ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 ไม่รวมเงิน

อุดหนุน จํานวน 1,025,000,000 บาท) 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   (2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

      ตั้งไว้    500,000 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่  

 ตําแหน่งครู (เงิน ช.ค.บ.)  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   (3) เงินบําเหนจ็ลูกจ้างประจํา ตั้งไว้    1,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออก  

จากราชการ  หรือมี สิทธิไ ด้ รับเ งินบํา เหน็จลูกจ้างประจํา  ตามระเ บียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ         

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือส่ังการ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

โทรศัพท์ 0-5389-1500-6 ต่อ 217,223  www.chiangmaipao.go.th 

 

 




