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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะ 
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
1. สถำนะกำรคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2559  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
มีสถานะการเงิน ดังนี้  

1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   1,958,445,809.74 บาท 
1.1.2   เงินสะสม   847,929,726.80 บาท 
1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม    728,894,498.14 บาท 
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ 
          ยังไม่ได้เบิกจ่าย   จ านวน   4   โครงการ  

8,467,317.00 บาท 

1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
          จ านวน  25  โครงการ                   

93,090,336.15 บาท 

1.1.6   เงินกู้คงค้าง   141,537,611.37 บาท 

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558 

(1)   รายรับจริงทั้งสิ้น  1,529,073,918.81  บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร  111,634,605.59 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 35,143,539.81 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 45,905,250.81 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,261,037.68 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน 146,045.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร 1,200,998,214.92 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 133,985,225.00 บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 349,538,830.05 บาท 
(3) รายจ่ายจริง  1,203,418,629.15   บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง 130,451,737.27 บาท 
 งบบุคลากร   197,201,443.04 บาท 
 งบด าเนินงาน 636,616,750.24 บาท 
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 งบลงทุน  229,852,698.60 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  5,297,800.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน  3,998,200.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ 

โดยระบุวัตถุประสงค์ 
348,543,072.40 บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 166,095,675.12 บาท 
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รายงานรายละเอียด 
ประมาณการรายรับ 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชยีงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 

……………… 
 

 ประมาณการรายรับ                         รวมทั้งสิ้น     1,747,380,000    บาท   
รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร    รวม        93,000,000     บาท 
 ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ จ านวน         73,000,000       บาท 

ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ภาษีบ ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน  ามัน/ก๊าซ จ านวน          20,000,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต รวม       36,350,000    บาท 
 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที ดินมาตรา 9 จ านวน          1,000,000       บาท 

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. ผู้เข้าพักโรงแรม จ านวน        35,000,000      บาท 
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ค่าธรรมเนียมอื น ๆ จ านวน               50,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการตาม  
ที คาดว่าจะได้รับ 

 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ น 
  จ านวน             100,000    บาท 

ประมาณการต  าว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 ประมาณการตามที คาดว่าจะได้รับ 
เนื องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้ผู้ประกอบการช าระภาษี
บ ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน  ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม 
ช าระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ภายในระยะเวลาที ก าหนด 

 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน              200,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามที คาดว่า 
จะได้รับ เนื องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ก าหนดตามสัญญาจ้าง 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม      55,653,000    บาท 
ค่าเช่าที ดิน  จ านวน           150,000      บาท 

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558 โดยประมาณการตามที คาดว่า 
จะได้รับ  ตามการก าหนดหลักเกณฑ์เงื อนไขผลประโยชน์ตอบแทนอื นๆ ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเชิญชวนให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ต าบลป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการให้เช่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที  20 
กรกฎาคม 2558 

 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที  จ านวน               500,000    บาท 
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามที คาดว่า 
จะได้รับตามการก าหนดหลักเกณฑ์เงื อนไข ผลประโยชน์ตอบแทนอื น ๆ ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเชิญชวนให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ต าบลป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการให้เช่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที  20 กรกฎาคม  
2558 และตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื อง ค่าบริการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที  26 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการใช้สถานที  
การยืมใช้พัสดุและการรับก าจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย 

 ดอกเบี ย  จ านวน          40,003,000    บาท 
  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน          36,000,000    บาท 

ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับ
ที จัดเก็บได้ในปัจจุบัน เนื องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี ยเงิน
ฝากธนาคาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เงินตามโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ นโดยเร็ว ท าให้ยอดเงินฝากธนาคารลดลงส่งผลให้
ดอกเบี ยที เคยได้รับลดลงด้วย 

 ดอกเบี ยเงินฝาก ก.ส.อ.  จ านวน          4,000,000     บาท 
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558  โดยประมาณการตามที คาดว่า 
จะได้รับ เนื องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ทุกปี ส่งผลให้ได้รับดอกเบี ยเพิ มขึ น  

 ดอกเบี ยเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ  จ านวน                  3,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558  โดยประมาณการตามที  
คาดว่าจะได้รับ  
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 รายได้จากทรัพย์สินอื น ๆ จ านวน           15,000,000    บาท 
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการตามที คาดว่า 
จะได้รับ เนื องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื อง ค่าบริการ พ.ศ. 2554 ลงวันที  26 เมษายน 2554 ซึ งได้
ก าหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการขอใช้สถานที  การยืมใช้พัสดุ และการรับก าจัดขยะ
มูลฝอย ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย  

หมวดรายได้เบด็เตล็ด  รวม             747,000   บาท 
 ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน               190,000    บาท 

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการตามที คาดว่า
จะได้รับ เนื องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และมีการจ าหน่ายขยะรีไซเคิลที  
คัดแยกในแต่ละเดือน  

 ค่าขายแบบแปลน  จ านวน             500,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการตามที คาดว่า
จะได้รับ ตามจ านวนงานโครงสร้างพื นฐานที องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน                1,000    บาท 
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการตามที คาดว่า
จะได้รับ 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอื น ๆ จ านวน               56,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการตามที คาดว่า
จะได้รับ  

หมวดรายได้จากทุน รวม             150,000   บาท 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน              150,000    บาท 

ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามที คาดว่า 
จะได้รับ เนื องจากในปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มี
แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินที หมดสภาพการใช้งานโดยวิธีการขายทอดตลาด   

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร  รวม     1,164,100,000  บาท 
 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน         760,000,000    บาท 

ประมาณการสูงว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน  
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 ภาษีมูลค่าเพิ มตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ  จ านวน         201,000,000    บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามที คาดว่าจะ
ได้รับ เนื องจากเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอ
ตัว และคาดว่าการจัดเก็บภาษีของประเทศจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที คาดการณ์ไว้ 

 ภาษีมูลค่าเพิ มที จัดเก็บตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จ านวน        201,000,000     บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558  โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

 ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน         2,100,000      บาท 
ประมาณการต  ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ  2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที 
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป รวม     397,380,000   บาท 
 เงินอุดหนุนทั วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   
  จ านวน        397,380,000    บาท 

ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั งหมดที ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 เนื องจากรายการเงินอุดหนุนทั วไปก าหนดวัตถุประสงค์ที องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นที ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 บางรายการ คณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นได้มีมติในการประชุม  ครั งที  
2/2559 เมื อวันที  4 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ก าหนดรายการดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุน
ทั วไปที ต้องน ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560  เช่น  เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ น  
(ค่าปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั นพื นฐาน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นจัดท าประมาณการรายรับทั งปี  ให้ครบทุกหมวดรายรับ  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที สุด ที  มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที  15 
กรกฎาคม 2559 เรื อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น)  
 
 
 

**************************** 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
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       แผนงาน 
         บริหารงานทั่วไป 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,747,380,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม   169,731,810 บาท 
 งบบุคลากร รวม  48,229,860 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม    13,709,640 บาท 

1. เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 1,765,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธาน 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2554 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (ส านักปลัดฯ) 

2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 390,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จงัหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2554 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (ส านักปลัดฯ) 

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ตั้งไว้   390,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  (ส านักปลัดฯ) 
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4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.   ตั้งไว้ 1,099,680 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (ส านักปลัดฯ) 

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  ตั้งไว้ 10,064,160 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (กอง
กิจการสภาฯ) 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 34,520,220 บาท 
 1.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้    23,913,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่) 

 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน      รวม 954,960 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งให้กับ

ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
(ประเภทผู้บริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที)่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด 
(ส านักปลัดฯ  กองกิจการสภาฯ  กองการเจ้าหน้าที)่ 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนดต าแหน่งและ
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ส านักปลัดฯ  กองการเจ้าหน้าที่)   
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3. เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้      776,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ 
และกองการเจ้าหน้าที่) 

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า    ตั้งไว้      1,450,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี และเงินปรับของลูกจ้างประจ า
ต าแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่ก าหนด และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ)   

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า      รวม     12,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
ก าหนด (ส านักปลัดฯ)  

6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รวม     6,891,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด และแผนอัตราก าลัง  3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ  กอง
กิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่) 

7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   521,160 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ  
กองการเจ้าหน้าที่) 

 งบด าเนินงาน    รวม    118,732,000 บาท 
 ค่าตอบแทน     รวม    41,580,000 บาท 
   1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   
   รวม    40,330,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.  2536 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ส าหรับเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเข้าตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
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แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิม ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่ง นิติกร 
(พ.ต.ก.) ตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 255 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  (กองการ
เจ้าหน้าที่) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (กองกิจการสภาฯ)  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

   2. ค่าเบี้ยประชุม   รวม   150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เข้าประชุม (กองกิจการสภาฯ)   

   3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้    1,100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ กอง
กิจการสภาฯ  กองการเจ้าหน้าที)่   

  ค่าใช้สอย   รวม   64,646,000 บาท 
   1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   รวม   16,626,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมาท าความสะอาด จ้างเหมาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ค่าดูแลรักษาลิฟต์ จ้างเหมาก าจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม 
จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ค่าโฆษณา ค่าจ้างเหมาจัดท าหนังสือ เอกสาร รายงานสรุปผลการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้ง 
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อุปกรณ์ระบบเครือข่าย  โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2562) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนั งสือสั่งการ
ก าหนด  (ส านักปลัดฯ  กองกิจการสภาฯ  กองการเจ้าหน้าที่  กองแผนและงบประมาณ)    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 345  รายการที่ 12, แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 
2560 หน้า 349 รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง,  พัฒนาขีดสมรรถนะและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน, เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
การพัฒนาจากทุกภาคส่วน  

  2.   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   รวม   2,500,000 บาท 
    (1)  ค่ารับรอง        ตั้งไว้    2,000,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวเนื่อง 
ในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศดูงาน ตรวจงานหรือ 
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและค่าเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัดฯ)    

     (2)  ค่าเลี้ยงรับรอง        ตั้งไว้    500,000 บาท          
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุม ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและค่าเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัดฯ)   
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    3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
        รวม   44,870,000 บาท 
    (1) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา   
           ตั้งไว้    50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในงานราชพิธี  รัฐพิธี 
พานประดับ พุ่มดอกไม้ เพ่ือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ หรือพวงหรีด 
ส าหรับศพผู้มีเกียรติ ตลอดจนพิธีเปิดและปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่ อง การเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ (ส านักปลัดฯ)    

    (2)  ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ตั้งไว้    100,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าสมนาคุณอันเกี่ยวกับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่ขอสนับสนุนรางวัลจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดซื้อของที่ระลึกเพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้มา
เยี่ยมเยือน หรือช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ส านักปลัดฯ)       

    (3) โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างขององค์การ 
     บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้          2,000,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้ด าเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ 
ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการด าเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม , ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองกิจการสภาฯ)       

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 322 รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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       (4) โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560            
 ตั้งไว้    6,000,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการ 
จัดฝึกอบรมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เอง หรือองค์กรหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่า 
ที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือ
สั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 324 
รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : พัฒนา  
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

      (5) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน 
   ตั้งไว้      700,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตาม
สายงาน โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 200 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น 
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 325 
รายการที่ 6   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

(6)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท างาน 
    ตั้งไว้    600,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท างาน โดยจัดการฝึกอบรมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 100 คน 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน 
วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 326 
รายการที่ 7   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนา  
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

     (7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
         กับการปฏิบัติหน้าที่  ตั้งไว้    450,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
จ านวน 300 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือให้หน่วยงาน
หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 327 
รายการที่ 8 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

       (8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการท างานส าหรับบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่           ตั้งไว้      260,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ในการท างานส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรม
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 50 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือ 
ให้หน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธี
เปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 328 
รายการที่ 9  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์  : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

      (9) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร 
                    แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM)  
   ตั้งไว้    150,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) โดยการจัด
ฝึกอบรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 คน ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ โดยจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่ าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 329 รายการที่ 10  
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 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

    (10) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
พนักงานจ้างใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตั้งไว้    70,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลั กสูตรการปฐมนิเทศ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการฝึกอบรมข้าราชการ และพนักงานจ้างใหม่ จ านวน 100 คน  
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 331 รายการที ่12 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

(11)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

   ตั้งไว้    90,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 150 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 330 รายการที่ 11 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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     (12)  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการประชาชน  
        ตั้งไว้ 200,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการประชาชน  ณ 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ชั้น 2 ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ 
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุส านักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประชาชน (GCS)  (กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 338 รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

        (13)  ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร    ตั้งไว้    400,000 บาท          
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสอบแข่งขัน การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  หน้า 344 รายการที่ 11 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

  (14) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ     
                    สมาชิกวุฒิสภาตามท่ีกฎหมายก าหนด ตั้งไว้          5,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายก าหนด โดยจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งแก่
ประชาชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเลือกตั้ง  
(กองกิจการสภาฯ)       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 350 รายการที่ 4   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
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      (15) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ  
        บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้        25,000,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการเลือกตั้ง (กองกิจการสภาฯ)           
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุ ม 
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 351  รายการที่ 5   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง 
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน    

     (16)  ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้    600,000 บาท          
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยโดยการส่งเงินคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความ
เสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผู้ประสบภัยแล้ว ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งคืนเงินกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. 2551 , หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554  และเป็นค่าชดใช้
ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายจาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ครอบครอง หรือได้รับมอบอ านาจให้ควบคุม ดูแล หรือความเสียหาย 
อันเกิดจากการกระท าความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ  
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน กรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว144 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

     (17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
      ตั้งไว้    3,200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  โดยจ่ายเป็น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ   
กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)       

   4.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     รวม    650,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช ารุดเ สียหาย
จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (ส านักปลัดฯ   
กองกิจการสภาฯ  กองการเจ้าหน้าที)่ 

 ค่าวัสดุ รวม   6,396,000 บาท 
   1. วัสดุส านักงาน   ตั้งไว ้  896,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ  
กองการเจ้าหน้าที่)   

   2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้า  
ที่เก่าและช ารุดให้สามารถใช้งานได้ดีมีความปลอดภัย (ส านักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่) 

   3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว ้   250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ  
ไม้กวาด ฯลฯ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ส านักปลัดฯ  
กองการเจ้าหน้าที่) 

   4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้  3,700,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง  ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่) 

   5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้   100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวมตลอดถึงรูปสีและขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 
ที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพนิ่ง แผ่นบันทึกความจ า เทปบันทึกเสียงและ
วีดีโอ ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการปฏิบัติราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักปลัดฯ) 

   6. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้    1,390,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (ส านักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่) 
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 ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,110,000 บาท 
  1.  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โรงเก็บรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนค่ากระแสไฟฟ้าและ
ค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจ าในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ  
ค่ากระแสไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้ในงานต่ าง ๆ หรืองานที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น (ส านักปลัดฯ) 

  2.  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ตั้งไว้ 700,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลส าหรับใช้ภายในอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารหอประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา ตลอดจนค่าน้ าประปาและค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจ าใน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง (ส านักปลัดฯ) 

  3.  ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 450,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ประจ าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือส าหรับผู้บริหาร หัวหน้า 
ส่วนราชการ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เครื่องกลฯ บ้านพักหัวหน้า 
ส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริงและระเบียบก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

   4. ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 600,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและค่าไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักปลัดฯ) 

   5.  ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม รวม       860,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
อ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  (ส านักปลัดฯ กองคลัง
กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 343 รายการที่ 10 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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 งบลงทนุ รวม 1,919,950 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 1,919,950 บาท 
  1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 702,050 บาท 
    (1)  ค่าเก้าอี้ท างาน  ตั้งไว้ 16,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2. ขามีล้อเลื่อน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ล้อ 
3. สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้ 
4. มีที่ท้าวแขน 
5. มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้ 
6. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(15)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :  เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (2)  ค่าเก้าอี้ท างาน  ตั้งไว้ 12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และ
มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2. ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3. มีที่ท้าวแขน 
4. มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(16)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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    (3)  ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 3,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรของ
ส านักปลัดฯ และทดแทนของเก่าที่ช ารุด เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1.  เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2.  ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3.  มีพนักพิง และทีพั่กแขน 
4.  มีระบบโช๊คสามารถปรับระดับสูงต่ าได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (4)  ค่าเก้าอี้ ตั้งไว้ 37,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ี จ านวน 27 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เพ่ือใช้ในการประชุมและบริการ 
ผู้มาติดต่อราชการของส านักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2.  ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3.  มีทีท่้าวแขน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(16) และหน้า 376 รายการที่ 8(17)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (5)  ค่าเก้าอ้ี  ตั้งไว้ 87,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ี ส าหรับใช้ในห้องประชุมคณะผู้บริหาร จ านวน 25 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท 
เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมของส านักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักพิงท าด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง 
2. มีทีว่างแขนปรับระดับได ้
3. ที่นัง่ปรับสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊ส 
4. ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ     
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 362  รายการที่ 1(14),(15)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง 
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

      (6)   ค่าเก้าอ้ี  ตั้งไว้ 21,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ี ส าหรับห้องประชุมเล็ก จ านวน 6 ตัวๆ ละ 3,500 บาท เพ่ือใช้ในการ
ประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักปลัดฯ)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  พนักพิงท าด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง 
2.  มีทีว่างแขนปรับระดับได ้
3.  ที่นั่งปรับสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊ส     
4.  ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360  รายการที่ 1(2)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

    (7)  ค่าโต๊ะท างาน ตั้งไว้ 6,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
2. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง 
3. พร้อมกระจก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375  รายการที่ 8(9)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (8)  ค่าโต๊ะท างาน ตั้งไว้ 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
2. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง 
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3. พร้อมกระจก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375  รายการที่ 8(8)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (9)  ค่าโต๊ะท างาน ตั้งไว้ 19,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานไม้ จ านวน 4 ตัวๆ ละ 4,800 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักปลัดฯ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการ 
ใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะท างานไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 เซนติเมตร 
3. มีลิ้นชักเก็บของตรงกลาง 1 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 
4. มีลิ้นชักเก็บของด้านซ้าย  2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 
5. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา  2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(4) และหน้า 364 รายการที่ 1(24)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(10)  ค่าโต๊ะประชุม  ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม ส าหรับห้องประชุมคณะผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการ
ประชุมคณะผู้บริหาร (ส านักปลัดฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง  
2. ท าด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วยเมลามีน 
3. มีขนาด 420 x 200 x 75 เซนติเมตร 
ประกอบด้วย - โต๊ะประชุม  ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว 

             - โต๊ะประชุม  ขนาด 60 x 60 x 75 เซนติเมตร  จ านวน 2 ตัว 
             - โต๊ะต่อโค้ง   ขนาด 60 x 60 x 75 เซนติเมตร  จ านวน 4 ตัว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 362  รายการที่ 1(13)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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     (11)  ค่าโต๊ะประชุม  ตั้งไว้ 12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการประชุมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักปลัดฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง  
2. ท าด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วยเมลามีน 
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 180x90x75 เซนติเมตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360  รายการที่ 1(1)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

            (12)  ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 11,200 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
และมีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้  
2. หน้าโต๊ะไม ้Particle board ปิดผิว PVC 
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 เซนติเมตร 
4. มีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด สามารถเลื่อนเข้าออกได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(7) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (13)  ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 49,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท ส าหรับใช้ในห้อง
ประชุมเล็กของส านักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ท าด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 
3. มีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด สามารถเลื่อนเข้าออกได้ 
4. มีลิ้นชักด้านข้าง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(3) 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (14)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ตั้งไว้ 3,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 12 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารแบบฟอร์ม 
ต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที ่เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.   เป็นตู้เหล็ก 12 ลิ้นชัก 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 265x381x610 มิลลิเมตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376  รายการที่ 8(14)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

    (15)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 18,750 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,750 บาท เพ่ือใช้
จัดเก็บเอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด
เสียหายจากการใช้งานของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 3 ลิ้นชัก 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 61 x 102 เซนติเมตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 375  รายการที่ 8(10)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (16)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท เพ่ือใช้
จัดเก็บเอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด
เสียหายจากการใช้งานของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 61 x 132 เซนติเมตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 375  รายการที่ 8(11)  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (17)  ค่าตู้เหล็ก 2 บาน ตั้งไว้ 55,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เพ่ือใช้จัดเก็บ
เอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นให้เป็นระเบียบ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 
ช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้  
 1.  มีมือจับชนิดบิด 
 2.  มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ชิ้น 
 3.  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(21)  และหน้า 376 รายการที่ 8(13)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (18)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 116,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ จ านวน 29 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท 
เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 
ช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่  เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(9) และหน้า 375 รายการที่ 8(12)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง 
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (19)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 24,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เพ่ือ
ใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุด
เสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(10)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (20)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 7,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท 
เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นให้เป็นระเบียบ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (21)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 28,700 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท เพ่ือ
ใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นให้เป็นระเบียบ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้    

1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(8)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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    (22)  ค่าโพเดียม (PODIUM TRIANGLE STYLE) ตั้งไว้ 56,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโพเดียม (PODIUM TRIANGLE STYLE) ส าหรับใช้ประจ าห้องประชุม ชั้น 4 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 แท่น ๆ ละ 28,000 บาท เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. TOP SIZE ขนาดไม่น้อยกว่า 35x42 ซม. 
2. HEIGHT SIZE ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
3. BODY ผลิตจากไม้ MDF พ่นสีขาว + ARCYLIC 10 มม.+ ARCYLIC 3 มม.  

ติดหมุด + เสาสแตนเลสกลม 
4. TOP ผลิตจากไม้ MDF พ่นสีขาว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(12)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (23)  ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 9,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์แบบไร้สาย จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นโทรศัพท์แบบไร้สาย 
2. หน้าจอ LCD 
3. มีฟังก์ชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า 
4. มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า 
5. สามารถปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้า 
6. มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ าหมายเลขโทรออกล่าสุด 
7. มีปุ่ม Flash เพ่ิมความสะดวกในการโอนสาย 
8. มีปุ่ม Speaker Phone 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(6)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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    (24)  ค่ารถเข็น ตั้งไว้ 3,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถเข็นแบบชั้นเดียว จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการขนย้ายแฟ้มเสนองาน วัสดุ
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นรถเข็นแบบชั้นเดียว 
2. พ้ืนเหล็กปูพ้ืนและหุ้มขอบด้วยยางกันกระแทก 
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 48.50x74.50x86 เซนติเมตร 
4. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว 
5. มือจับพับเก็บได ้
6. บรรทุกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 220 กิโลกรัม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การ พัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(18)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : 
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (25)  ค่ารถเข็น ตั้งไว้ 7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถเข็นแบบ 2 ชั้น จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการขนย้ายแฟ้มเสนองาน วัสดุ
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นรถเข็นแบบ 2 ชั้น 
2. โครงสร้างท าจากเหล็ก 
3. พ้ืนเป็นพลาสติกไฟเบอร์หน้า 5-6 มิลลิเมตร 
4. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90x88 เซนติเมตร 
5. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว 
6. บรรทุกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(19)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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    (26)  ค่ารถเข็น ตั้งไว้ 7,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถเข็นแบบ 3 ชั้น จ านวน 2 คัน ๆ ละ 3,500 บาท เพ่ือใช้ในการขนย้าย
แฟ้มเสนองานผู้บริหาร และวัสดุอุปกรณข์องส านักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงสร้างท าจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง รองรับน้ าหนักได้ดี 
2. มีล้อเกลียวสี่ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x100 เซนติเมตร 
4. มีชั้นตะแกรงเหล็ก 3 ชั้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(11)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : 
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (27)  ค่าเครื่องท าลายเอกสาร ตั้งไว้ 32,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ 
ส านักปลัดฯ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 
2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- เป็นแบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น 
- ขนาดกระดาษท่ีย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 364 รายการที่ 1(25)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    2.  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รวม 787,000 บาท 
    (1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 787,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน เพ่ืออ านวยความสะดวกและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
(2)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  หน้า 374 รายการที่ 8(1) 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    3.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 110,000 บาท 
    (1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 110,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
55,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR  
- เซนต์เซอร์ CMOS มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่ต่ ากว่า 3.0 นิ้ว  
- ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/8000 ถึง 30 วินาที 
- บันทึกภาพวิดีโอ ระดับไม่น้อยกว่า Full HD 1920x1080 
- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ภาพต่อวินาที 
- มีความไวแสง ISO 100-12800 ขยายได้ถึง 25600 
- ระบบออโต้โฟกัสไมน่้อยกว่า 19 จุด 
- มีเลนส์ EF-S 18-135 mm 
- มีหน่วยความจ า SDHC Card ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มี Filter ส าหรับกล้อง 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือสื่อบันทึก

ข้อมูลได้อย่างสะดวก 
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
- รับประกันสินค้า 1 ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 362 รายการที่ 1(16)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     4.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 320,900 บาท 
    (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  ตั้งไว้ 76,800 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 19,200 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับ
บุคลากรและจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายจากการใช้งานของ
ส านักปลัดฯ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(รายการที่ 7 และรายการที่ 58)  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
    ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
    100 GB จ านวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000   

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

2. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(17),(18)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

              (2)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1   
      ตั้งไว้ 50,400 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 
ชุด ๆ ละ 25,200 บาท เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ 
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 8 และ
รายการที่ 58)  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 
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1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน

เสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด     

ไมน่้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 366 รายการที่ 3(1), (2)  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

              (3)  ค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  ตั้งไว้ 32,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
16,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร และจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 10)  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz  และมีหน่วยประมวลผล 
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 

         ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(20)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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  (4)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบท่ี 1  
(33 หน้า/นาที) ตั้งไว้ 32,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 (33 
หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองการเจ้าหน้าที่  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายการที่ 43) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 374 รายการที่ 8(2)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   (5)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
      ตั้งไว้ 36,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 3 เครื่อง ๆ 
ละ 12,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหา
มาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ จัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 45) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
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- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย

กว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363  รายการที่  1(19)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   (6)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ส าหรับกระดาษ A3 
      ตั้งไว้ 16,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ส าหรับกระดาษ A3
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไม่ได้ก าหนดไว้ จึง
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A3 ขาวด าไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อนาที 

(ipm) / สีไม่น้อยกว่า 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A4 ขาวด าไม่น้อยกว่า 18 ภาพต่อนาที 

(ipm) / สีไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A3 และ A4 ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 999 ส าเนา 
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 

ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปี ทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 374  รายการที่  8(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   (7)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)  
      ตั้งไว้ 23,700 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
7,900 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 47) โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

        15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  

        10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  

        หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
         ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363  รายการที่  1(22)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   (8)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
      ตั้งไว้ 34,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 17,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหา
มาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและช ารุดเสียหายจากการใช้งานของส านักปลัดฯ และ
กองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(รายการที่ 49)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
         ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 364 รายการที่  1(23)  และหน้า 374 รายการที่ 8(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   (9)  ค่าสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1  
      ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 52)  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document 
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน    

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 374  รายการที่  8(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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       งบรายจ่ายอ่ืน รวม 850,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 850,000 บาท 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวม      850,000 บาท 

     1.   โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
     ตั้งไว้       350,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
(กองการเจ้าหน้าที่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 358 รายการที่ 12 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

2.   โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

     ตั้งไว้       500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ มี 
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 334 รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

............................................... 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม      16,429,100 บาท 
 งบบุคลากร รวม        8,869,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม        8,869,000 บาท 
 1.   เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว ้      7,499,280 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ) 

2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 141,100 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
(ประเภทบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่ก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเ พ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด 
(กองแผนและงบประมาณ) 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
เดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 

3. เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้      163,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ) 

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 984,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ) 

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   80,700 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (กองแผนและงบประมาณ)  
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  งบด าเนินงาน รวม     6,310,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม     500,000 บาท  

1.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้       500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าห นด (กองแผนและ
งบประมาณ)  

ค่าใช้สอย รวม      5,390,000  บาท 
   1.  รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม           200,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจัดท าเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนการจ้างเหมา
อ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 

   2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
  รวม  5,150,000 บาท 

(1)  โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
      ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ตั้งไว้         500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ในการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการฝึกอบรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน  รวม 
200 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเอง  โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 323 
รายการที่ 4 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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(2) โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    
 ตั้งไว้             500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนการด าเนินงาน โดยจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น การจัดเวทีประชาคมอ าเภอในเขตพ้ืนที่อ าเภอต่าง  ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันในการจัดท าแผนฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด  (กองแผนและ
งบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม 
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 352  รายการที่ 6 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

     (3) โครงการประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   
    ตั้งไว้          500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประสานการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประสานและ
บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ทั้งนี้  เพ่ือให้การประสานการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2  
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พ.ศ. 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม 
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 353  รายการที่ 7 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

(4)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้         300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดการประชุมชี้แจงและประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย ค่าจัดกิจกรรมศึกษา 
ดูงานด้านงบประมาณ การจัดท าเอกสารข้อบัญญัติฯ การจัดท าเอกสารข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ 
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม 
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 354  รายการที่ 8 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

(5) โครงการบริหารจัดการงานตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
      บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้       50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ การออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ของคณะกรรมการฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจติดตามความก้าวหน้า การด าเนินงานตามแผนงาน 
และโครงการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  
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ค่าจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557, ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (กองแผนและงบประมาณ)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม 
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 355  รายการที่ 9 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

 (6)  โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตั้งไว้ 3,000,000 บาท                

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  (Clinic Center) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงานในประเทศ  
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม  
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 356 รายการที่ 11 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
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 (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
     ตั้งไว ้         300,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองแผน
และงบประมาณ) 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม             40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช ารุดเสียหาย
จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองแผนและ
งบประมาณ) 

ค่าวัสดุ รวม              420,000 บาท 
   1.  วัสดุส านักงาน ตั้งไว ้         74,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 

2.  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ และใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น แก้วน้ า จานรอง มีด ถัง ถ้วย ชาม 
ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ) 

   3.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว ้         75,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (กองแผนและงบประมาณ) 

   4.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว ้        250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (กองแผนและงบประมาณ) 
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 งบลงทุน รวม       750,100 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม       750,100 บาท 
  1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม          274,100 บาท 
     (1)  ค่าเก้าอ้ีท างาน ตั้งไว้ 9,000 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท ส าหรับนักบริหารของกอง
แผนและงบประมาณ เพ่ือจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการ 
ใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2.  ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3.  มีที่ท้าวแขน 
4.  มีพนักพิงสูงและสามารถสวิงหลังได้   
5.  สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367 รายการที่ 4(5) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (2)  ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 80,500 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 23 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท ส าหรับเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มี
ครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรกองแผนและงบประมาณ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1.  พนักพิงท าด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง 
2.  มีทีท่้าวแขนปรับระดับได ้
3.  ที่นั่งปรับสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊ส 
4.  ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ     

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367 รายการที่ 4(4) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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     (3)  ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 11,200 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เพ่ือใช้ในห้องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประชาชน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2.  ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3.  มีทีท่้าวแขน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 368 รายการที่ 4(9) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (4)  ค่าเก้าอ้ี ตั้งไว้ 15,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ี จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ 
ผู้มาติดต่อราชการกองแผนและงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นเก้าอ้ีขาเหล็ก 
2.  ขนาดไม่น้อยกว่า 45x 45 x 75 เซนติเมตร 
3.  ที่นั่ง ที่พิงบุด้วยฟองน้ าพร้อมหุ้มผ้าอย่างดี 
4.  โครงเก้าอ้ีท าจากเหล็กแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367  รายการที่ 4(6) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (5)  ค่าเก้าอ้ี ตั้งไว้ 70,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ี จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพ่ือใช้ส าหรับห้องประชุมกองแผน
และงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  พนักพิงท าด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง 
2.  มีทีท่้าวแขนปรับระดับได ้
3.  ที่นั่งปรับสูง-ต่ าด้วยโช๊คแก๊ส     
4.  ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367  รายการที่ 4(3) 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (6)  ค่าโต๊ะประชุม ตั้งไว้ 30,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ส าหรับห้องประชุมกองแผนและ
งบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง 
2.  ท าด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วยเมลามีน 
3.  มีขนาด 420 x 120 x 75 เซนติเมตร 
ประกอบด้วย -  โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว 

                       -  โต๊ะต่อโค้ง  ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367  รายการที่ 4(2) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (7)  ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 24,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เพ่ือใช้ในห้อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับประชาชน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 110 เซนติเมตร  
2.  ท าด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC 
3.  มีแป้นพิมพ์ส าหรับวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้ 
4.  มีฉากกั้นด้านซ้าย ขวา และด้านหน้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 368  รายการที่ 4(8) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (8)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 16,400 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท 
เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสาร และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการ 
ใช้งาน ของกองแผนและงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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1.  เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
2.  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
3.  ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367  รายการที่ 4(1) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     (9)  ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ตั้งไว้ 18,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งานของกองแผนและงบประมาณ 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.  เป็นเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ 
2.  ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
3.  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 368  รายการที่ 4(11) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม    กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

      2.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม      14,000 บาท 
    (1)  ค่าเครื่องท าน้ าเย็น ตั้งไว้          14,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 1 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้
ในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ จัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมี 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.   ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
2.   ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะก่ัว 
3.   มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 
4.   มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
5.   ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 367  รายการที่ 4(7) 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

      3.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม      462,000 บาท 
    (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้          19,200 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดของ
กองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายการที่ 7 และรายการท่ี 58)  ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ 
    น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB  
    จ านวน 1 หนว่ย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000   

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 

 ทดแทน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 

การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 368 รายการที่ 4(12), (14)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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  (2)   ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  
  ตั้งไว้ 15,800 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  จ านวน 2 

เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือทดแทนของเดิม
ที่ช ารุดเสียหายของกองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 
    รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 369  รายการที่ 4(13)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
    ตั้งไว้ 17,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 49)โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 

         ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 368  รายการที่ 4(10)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์  :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 (4)   ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 
      ตั้งไว้          345,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)  แบบที่ 2  จ านวน  
15 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi) 
ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถรองรับระบบงานและ
ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 33) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรอืดีกว่า 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet)  

หรือดีกว่า 
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- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออก 
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO) 

- สนับสนุนการท างานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 
802.11s ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 
- การรับประกัน 1 ปีทุกชิ้นส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 369  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   (5)   ค่าอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point Controller) 
       ตั้งไว้          65,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้งและ 
ตั้งค่าการใช้งาน จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wifi) ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถรองรับระบบงาน
และภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-  อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาใช้ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ Wireless 
   Access Point โดยเฉพาะ 
-  มีพอร์ต Gigabit Ethernet 100 Base-X ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต และมีพอร์ต  
   Console แบบ RJ-45 หรือดีกว่าจ านวน 1 พอร์ต 
-  ควบคุมอุปกรณ์ Access Point ไว้ไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง 
-  สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 
-  มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน WEP,WPA,WPA2PSK 
-  การรับประกัน 1 ปีทุกชิ้นส่วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 369  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : 
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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 งบรายจ่ายอ่ืน รวม       500,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม       500,000 บาท 
   ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ  
   จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  รวม       500,000 บาท 

1. โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้             500,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอกที่มีความช านาญเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองแผนและงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 356  รายการที่ 10 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง 
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

………………………………………………. 
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งานบริหารงานคลัง รวม 33,662,640 บาท 
  งบบุคลากร รวม 22,880,520 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 22,880,520 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 18,831,060 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน) 

2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 308,160 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งให้กับ

ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
(ประเภทผู้บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2547  
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน)   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่  5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน) 

3. เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้   224,400 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน) 

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า    ตั้งไว้      252,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ของลูกจ้างต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)   

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,110,880 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)  
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6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   153,900 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

 งบด าเนินงาน รวม 9,987,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 4,610,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
  ตั้งไว้ 700,000 บาท   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 
ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าขวัญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอันตราย
หรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ฯลฯ และตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนี้ (กองคลัง) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจาก
การท างานให้ราชการ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 (กองคลัง) 

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้  1,410,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  หน่วยตรวจสอบภายใน) 

3. ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 1,600,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสิทธิได้รับ 
ค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (กองคลัง) 

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 900,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (กองคลัง) 
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 ค่าใช้สอย รวม 3,180,000 บาท 
   1.   รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 1,040,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบรรจุหีบห่อ
พัสดุภัณฑ์ ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ การเช่าห้องประชุมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
    ต้องด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

    2.   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
               รวม 1,590,000 บาท 
 (1)  โครงการประกวดสถานประกอบการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมส าหรับ 
        รถยนต์ดีเด่นประจ าปี 2560 ตั้งไว้ 70,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดสถานประกอบการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมาย หรือด้านอ่ืน ๆ 
ประจ าปี 2560 โดยจ่ายเป็น ค่าจัดท าโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 336 รายการที่ 3   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง 

 (2)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
      ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การพาณิชย์ให้มี
ประสิทธิภาพ การออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจถึงการช าระภาษีฯ 
ตลอดจนรายได้อ่ืน และการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ การให้ใบประกาศนียบัตร รางวัลด้านต่าง ๆ จากประชาชนที่
แสดงความเห็นต่อผู้ประกอบการหรือรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือช าระภาษีฯ 
การออกส ารวจตรวจสอบ การช าระภาษีฯ ฯลฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง)   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 340 รายการที่ 7   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : 
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง 

  (3)  โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม  
         และสถานประกอบการน้ ามันและยาสูบ   ตั้งไว้         350,000     บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายแก่ผู้ประกอบการ 
โรงแรม สถานประกอบการน้ ามันและยาสูบในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีหน้าที่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 341 รายการที่ 8   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : 
เสริมสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง 

    (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
      ตั้งไว้ 870,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะเดินทาง  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง หน่วยตรวจสอบภายใน  กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน) 

   3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 550,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอ่ืน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่น ามา 
ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร  โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
ตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช ารุดเสียหายจ าเป็นต้อง
ท าการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง กองพัสดุ 
และทรัพย์สิน  หน่วยตรวจสอบภายใน) 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่ให้บริการประชาชน (GCS) เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ หรือ
เคาน์เตอร์บริการประชาชนอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ 
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 337 รายการที่ 4   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

   ค่าวัสดุ  รวม 2,047,500 บาท 
    1. วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 770,000 บาท 

-   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตต่ามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสารด้านวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด หนังสือพิมพ์รายวันส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งหนังสือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การงบประมาณ 
การพัสดุ ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

    2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ส าหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียงวิทยุ ตลอดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส าหรับประดับอาคารส านักงานในพิธีต่าง ๆ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

    3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 387,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ตะกร้า ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ ส าหรับใช้ประจ าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) 

    4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 220,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
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    5. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 570,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  
ไม่เกิน 20,000 บาท (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท 
    1.  ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม      ตั้งไว ้     150,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ เก็บฐานข้อมูล งานแผนที่ภาษีและการดูแล
ระบบ ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้องช าระภาษีฯ ค่าธรรมเนียมฯ และ
การเชื่อมโยงข้อมูลการยื่นภาษแีละธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการยื่นรายได้อ่ืน ๆ 
(กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 342 รายการที่ 9   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง 

 งบลงทุน รวม 644,620 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 644,620 บาท 
   1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 300,620 บาท 

          (1) ค่าโต๊ะท างานเหล็ก ตั้งไว้ 38,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 
6,400 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 
 - มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง 
 - พร้อมกระจก  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(5) และหนา้ 373 รายการที่ 7(8) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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          (2) ค่าโต๊ะท างานเหล็ก ตั้งไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 
7,500 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต  
 - มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาและซ้าย พร้อมลิ้นชักกลาง พร้อมกระจก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(9)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (3) ค่าโต๊ะท างานเหล็ก ตั้งไว้ 7,900 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในราคา
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นโต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต  
 - มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาพร้อมลิ้นชักกลาง  พร้อมกระจก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(9)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (4) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ 
ส าหรับบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ท าด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC  
 - ขนาดโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร 
 - มีแป้นพิมพ์ส าหรับวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้ 
 - มีลิ้นชักด้านข้าง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 377 รายการที่ 9(6)  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (5) ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 9 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมที่ช ารุด
เสียหาย (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง  
 - ที่ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
 - มีที่ท้าวแขน  
 - พนักพิงสามารถสวิงหลังได้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(6) และหน้า 373 รายการที่ 7(10) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (6) ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 10,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้ 
 - พนักพิงท าด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง 
 - ทีว่างแขนปรับระดับได้ 
 - ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่ าด้วยโช้คแก๊ส 
 - ขาโครเมียม มี 5 ล้อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 377 รายการที่ 9(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (7) ค่าตู้เหล็ก 2 บาน ตั้งไว้ 110,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จ านวน 20 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารที่มีอยู่เป็นจ านวนมากและมีปริมาณเอกสารเพิ่มขึ้นทุกปี (กองคลัง กองพัสดุ
และทรัพย์สิน)  จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
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 - มีมือจับชนิดบิด 
 - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(8), หน้า 372 รายการที่ 7(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (8) ค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,950 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า 12 หลัก จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

- จอแสดงผลแสดงตัวเลข 12 หลัก 
- ผ้าหมึกพิมพ์ 2 สี (ด า/แดง) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

         (9) ค่าเครื่องเจาะกระดาษ ตั้งไว้ 7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองคลัง  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เจาะกระดาษได้หนา 145 แผ่น (80 แกรม) 
 - สามารถตั้งระยะของรูถึงขอบกระดาษได้ตั้งแต่ 6-14 มิลลิเมตร 
 - มีที่ก้ันกระดาษเพ่ือปรับระยะตามขนาดของกระดาษ 
 - แกนตั้งระยะมีปุ่มล็อค 
 - ผลิตจากโลหะอย่างดี แข็งแรง ทนทาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(10)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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        (10) ค่าเครื่องโทรศัพท์ส านักงาน ตั้งไว้ 3,870 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,290 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - มีสัญญาไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า 
 - สามารถปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้า 
 - มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ าหมายเลขโทรออกล่าสุด 
 - มีปุ่ม Flash เพ่ิมความสะดวกในการโอนสาย 
 - ไม่ต้องใช้แบตเตอรี ่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(11)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

        (11) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ตั้งไว้ 21,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับติดตั้งภายในห้องผู้อ านวยการกองคลัง จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
   หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง 
          ท าความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(13)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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        (12) ค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตั้งไว้ 22,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

 - เป็นระบบ 2 ภาษา  
 - ชนิดไม่มีหน่วยความจ า  
 - เนื้อท่ีการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(11)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

        (13) ค่าเครื่องท าลายเอกสาร ตั้งไว้ 32,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - เป็นแบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น 
 - ขนาดกระดาษท่ีย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 377 รายการที่ 9(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

     2.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 รวม 9,000 บาท  
              (1)  ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล     ตั้งไว้               9,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.  ความละเอียดขนาด 16 ล้านพิกเซล 
2.  เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
3.  ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)  
4.  มีระบบแฟลชในตัว 
5.  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็ม  
    หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
6.  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
7.  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 372 รายการที่ 7(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   3.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 335,000 บาท 
             (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 64,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 
บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 7)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 

   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
   100 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 -  การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
-  จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
-  ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 
   ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 370  รายการที่ 6(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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     (2)   ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 115,200 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 

19,200 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ (หน่วยตรวจสอบภายใน กองพัสดุและ 
ทรัพย์สิน) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(รายการที่ 7 และรายการท่ี 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 

   สัญญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
   ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
   100 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
   Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
   และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

    2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

  -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
    3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
    4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
    5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 
        ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 372 รายการที่ 7(2) และหน้า 377 รายการที่ 9(1), (4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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    (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 
      ตั้งไว้ 55,300 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  จ านวน 7 
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน  หน่วยตรวจสอบภายใน)  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน  
    ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 
    รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 
    ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 370 รายการที่ 6(3),  หน้า 372 รายการที่ 7(4)  และหน้า 377 
รายการที่ 9(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (4)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 
      ตั้งไว้ 22,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 37) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 

ตัวอักษรต่อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว  
     ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที 
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- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า  
     360 X 360 dpi 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า  
     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(12)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (5)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
      ตั้งไว้ 24,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
12,000 บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  (กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วย
ตรวจสอบภายใน) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(รายการที่ 45) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  
     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
(Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 372 รายการที่ 7(5) และหน้า 377 รายการที่ 9(3) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (6)  ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้ 4,300 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)  
     หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ 
     ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

            (7)  ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว ้          12,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  (กองพัสดุและทรัพย์สิน  หน่วยตรวจสอบภายใน)  
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 58) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 



- 230 - 
 

 
 

-  การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
-  ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง  
   ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(7) และหน้า 377 รายการที่ 9(4) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

            (8)  ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ตั้งไว้           17,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 59) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-  การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
-  ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง  
    ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (9)  ค่าเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1  
      ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 
1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 52) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document 
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  
     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(6)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

       งบรายจ่ายอ่ืน รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 150,000 บาท 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวม      150,000 บาท 
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหาร 
     ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้       100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญเป็ น  
ผู้ด าเนินการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด  
(กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 335 รายการที่ 2  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

2.  โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับช าระภาษี 
    ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง ตั้งไว้       50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศ
โปรแกรมการรับช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 339 รายการที่ 6  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

……………………………………………………… 
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     แผนงาน 
     การรักษาความสงบภายใน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ รวม   17,178,600 บาท   
การรักษาความสงบภายใน   
 งบบุคลากร รวม  17,178,600 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 17,178,600 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้     3,377,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ และตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้    52,380 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด  
(ส านักการช่าง) 

3. เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้       18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 

4.   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้             12,211,920   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด และตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   1,518,900 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักการช่าง) 

……………………………………….. 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 122,275,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 20,640,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 11,500,000 บาท 
  1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
    รวม    7,000,000 บาท 

 (1)  โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ตั้งไว้ 4,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง ตลอดจนอุบัติภัย หรือเหตุอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนา การอบรม การจัด
นิทรรศการ รวมถึงการจัดท าสื่อรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ 
แผ่น CD และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
ด าเนินการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 
2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 309  รายการที่  1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม 

  (2)  โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   ตั้งไว้ 3,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และวิทยากร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการ หรือเข้าร่วมฝึกซ้อม
กับหน่วยงานราชการอ่ืน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย 
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560 หน้า 313 รายการที่ 2  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม 

 2.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 4,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช ารุดเสียหาย
จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  อาทิ ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลสูบน้ า รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ า รถดูดสิ่งโสโครก รถกวาดดูดฝุ่น  
รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรรเทา
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  
หน้า 316 รายการที่ 4(4) และหน้า 317 รายการที่ 4(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 

  ค่าวัสดุ  รวม 9,140,000 บาท 
  1.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่  
ใบกวาด ฯลฯ ที่ใช้ส าหรับรถดับเพลิง รถดูดสิ่งปฏิกูล รถสุขาเคลื่อนที่ รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุกน้ า 
รถเครน รถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว รถตรวจการณ์ดับเพลิง ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 316 
รายการที่ 4(2)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 
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   2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะของงานบรรเทา 
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (ส านักการช่าง)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 314  
รายการที่ 3(2)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 

 3. วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 140,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
100 ชุด ๆ ละ 1,400 บาท (ส านักการช่าง)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 314  
รายการที่ 3(3)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 

   4. วัสดุอื่น ๆ รวม 3,400,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เช่น เข็มขัดช่วยชีวิต เสื้อก๊ักสะท้อนแสง ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า เสื้อกันฝน กระบอก
ไฟกระพริบ กรวยจราจรสะท้อนแสง ที่ปิดจมูกป้องกันสารพิษ สายส่งน้ าแรงดันสูง ข้อต่อขนาด
ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส านัก
การช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 314 
รายการที่ 3(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้กับเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ เครื่องพ่นสารเคมี เครื่อง
ตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละออง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ฯลฯ เช่น กรองฝุ่น สายพาน สกรู น๊อต 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ส านักการช่าง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  
หน้า 316  รายการที่ 4(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ส าหรับเครื่องจักรกลสูบน้ า เช่น น๊อต สกรู  ท่อส่งน้ า แบตเตอรี่ ประเก็น  
เครื่องกรองอากาศ  กรองน้ ามันเครื่อง  กรองน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย  
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560   
หน้า 316 รายการที่ 4(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม 

 งบลงทุน รวม 101,635,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม   101,635,000 บาท 
  1.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวม 6,615,000 บาท 
  (1)  ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล  ตั้งไว้  6,615,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1.  เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ชนิดแบบ 6 ล้อ ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 
 2.  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
 3.  มีก าลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
  4.  มีน้ าหนักใช้งาน (Operating Weight)  ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
 5.  เครื่องอัดอากาศสามารถผลิตลมได้ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
 6.  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย 
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
ปี 2560  หน้า 315 รายการที่ 3(7) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม 
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  2.  ครุภัณฑ์โรงงาน รวม 20,000 บาท 
  (1)  ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งไว้  20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลื่อยโซ่ยนต์  ขนาดบาร์ 12 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 - ขนาดบาร์ 12 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 1-2 แรงม้า 
 -  เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
 -    ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 - ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 250 ซีซี 
 -  ความจุน้ ามันหล่อลื่นโซ่ไม่น้อยกว่า 150 ซีซี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
การจัดระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 315  รายการที่ 3(6) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม 

  3.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 95,000,000 บาท 
  (1)  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และ 
    ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 95,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง  FREE WIFI
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง  CCTV FULL HD  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพ้ืนที่ส าคัญของอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 14 อ าเภอ
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย FREE WIFI ที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน (ส านัก
การช่าง) เนื่องจากคุณลักษณะพ้ืนฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ต้องการ  จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้  

1. ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI 
1.1 ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จ านวน 14 ระบบ 
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จ านวน 14 ชุด 
1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดที่ 1 จ านวน 33 ชุด 
1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดที่ 2 จ านวน 261 ชุด 
1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) 

จ านวน 840 ชุด 
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1.6 ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย และจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน จ านวน 14 ชุด 
1.7 ระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสงพร้อมการติดตั้ง จ านวน 14 ระบบ 
1.8 ชุดตู้ RACK ส าหรับเก็บอุปกรณ์ จ านวน 14 ชุด 
1.9 ชุดตู้เหล็กกันฝนพร้อมชุดยึดส าหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จ านวน 261 ชุด  
1.10 เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 14 ชุด 
1.11 สาย LAN แบบ outdoor จ านวน 14 ระบบ 

2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง 
2.1 กล้องวงจรปิด (IP Camera) ชนิดภายนอกอาคาร จ านวน 520 จุด 
2.2 อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล ส าหรับกล้องวงจรปิด  

(รองรับจ านวนกล้อง) 
2.3 เครื่องเซิฟเวอร์และอุปกรณ์ส าหรับควบคุมกล้องวงจรปิด 

           (รองรับจ านวนกล้อง) 
2.4 ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการระบบทั้งหมด 
2.5 ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนเพ่ิมของระบบควบคุม CCTV 

3. ค่าแรง พร้อมติดตั้งระบบ 
4. การรับประกัน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบ 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะและราคาครุภัณฑข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย 
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 312 รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน   กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม 

............................................. 
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  แผนงานการศึกษา 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 26,260,320 บาท 
 งบบุคลากร รวม 15,614,220 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 15,614,220 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน          ตั้งไว้ 12,238,980 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการศึกษาฯ) 

2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 335,700 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งให้กับ

ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
(ประเภทผู้บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2547   
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 
2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (ส านักการศึกษาฯ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับที่  5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ส านักการศึกษาฯ) 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของบุคลากร 
ทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ  
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้น ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะช านาญการ (ส านักการศึกษาฯ) 

 3. เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้   288,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการศึกษาฯ)  
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4. เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้   134,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (ส านักการศึกษาฯ) 

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,325,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการศึกษาฯ) 

6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   292,140 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 

 งบด าเนินงาน รวม 10,058,400 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 243,400 บาท 

1.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 ตั้งไว้ 43,400 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะ ระดับช านาญการพิเศษ 
(ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ในอัตราค่าตอบแทนคนละ 1,000 
บาท จ านวน 3 คน ต่อผู้ยื่นขอรับการประเมิน 1 ราย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ส านัก
การศึกษาฯ) 

2.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบฯ  (ส านักการศึกษาฯ) 

  ค่าใช้สอย รวม 8,800,000 บาท 
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 850,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น   
การจัดท าแบบทดสอบของโรงเรียนในสังกัด จัดท าบอร์ดหรือป้าย นิทรรศการ โครงการจัดท า
สื่อเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของส านักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของส านักการศึกษาฯ  
ในทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 359 รายการที่ 13  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  รวม        7,850,000 บาท 

(1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่ 
        ตั้งไว้          5,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพ้ืนที่ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม 
สัมมนาและการศึกษาดูงาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด  
การระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในพ้ืนที่ การด าเนินงานส านักงานเลขานุการภาคี  
การประชาสัมพันธ์รณรงค์สื่อสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร 
ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562)  ปี 2560  หน้า 236  รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กล
ยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (2)  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและการจัดท า  
สรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน 1)  

  ตั้งไว้               500,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 
(ภาคเหนือตอนบน 1) และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าสรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน 1) (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560  หน้า 248 รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 (3)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
       และบริบทการศึกษาโลกใหม่           ตั้งไว้            1,000,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพและบริบทการศึกษาโลกใหม่ โดยการจัดส่งเสริมและพัฒนา 
องค์ความรู้ กระบวนทัศนแ์ละสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดและส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ อาทิ การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การเป็นวิทยากรกระบวนการ  
(Facilitator) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จัดยกย่องเชิดชูเกียรติครู การเสริมสร้าง
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และการเฟ้นหาครูต้นแบบ
ของท้องถิ่น/อบจ.เชียงใหม่ การจัดส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการพัฒนาครูและบุคลากร
ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการจัดและส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจ่าย
เป็นค่าจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดประชุมสัมมนา อบรมและ
ศึกษาดูงาน ค่าเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
ปี 2560  หน้า 252 รายการที่ 9   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(4)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
        ตั้งไว้             300,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การจัดท าแผนด าเนินงาน
ป้องกัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การฝึกอบรมพัฒนาครู นักเรียนแกนน า 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกัน 
ยาเสพติดในสถานศึกษากับเครือข่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด  เป็นต้น 
รวมทั้งค่าศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่องค่าใช้จ่ายในการ 
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จัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-  
2562) ปี 2560  หน้า 257 รายการที่ 14, หน้า 265 รายการที่ 18, หน้า 274 รายการที่ 23, หน้า 283 
รายการที่ 28 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (5)  โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ตั้งไว้             500,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ทุกต าแหน่ง ทุกประเภทในการพัฒนาความรู้ ทักษะ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงาน จนถึงการก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสู่ความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือ 
สั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 332 
รายการที่ 13 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : พัฒนา 
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

(6)  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
       ตั้งไว้             50,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของส านักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพและสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
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 (7)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  ตั้งไว้               500,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่ องพิมพ์ดีด 
เครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ฯลฯ (ส านักการศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม           955,000    บาท 
   1.  วัสดุส านักงาน ตั้งไว ้             300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการ 
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ  (ส านัก
การศึกษาฯ) 

   2.  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้              100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ตะกร้า  ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ ส าหรับใช้ประจ าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 

   3.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 155,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ)  

   4.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว ้ 400,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท (ส านักการศึกษาฯ) 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 
    1.  ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้       60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ (ส านักการศึกษาฯ) 

 งบลงทุน รวม         287,700 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม            287,700 บาท 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม               40,100 บาท 
          (1) ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักการศึกษาฯ  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง  
 - ที่ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
 - มีที่ท้าวแขน  
 - มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(6)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (2) ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 9,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิง จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักการศึกษาฯ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง  
 - ที่ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ และมีที่ท้าวแขน 
 - มีพนักพิงสามารถสวิงหลังได้ 
 - สามารถปรับระดับสูง-ต่ าได้  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 379 รายการที่ 10(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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 (3)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้              4,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
 - ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได ้
 - ขนาด 4 ฟุต  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 379 รายการที่ 10(8)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

          (4) ค่าโต๊ะท างาน ตั้งไว้ 7,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นโต๊ะท างานไม้ขาเหล็ก 
 - ขนาดโต๊ะท างานไม่น้อยกว่า 150 x 80 x 75 เซนติเมตร 
 - มีลิ้นชักด้านซ้าย 3 ชั้น 
 - มีลิ้นชักด้านขวา 1 ชั้น พร้อมช่องเก็บของมีบานเปิด-ปิด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 379 รายการที่ 10(9)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   3.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 247,600 บาท 
             (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 192,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 10 ชุด ๆ ละ 
19,200 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 7 และ
รายการที่ 58)  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว 
   สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Dive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
  จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
   หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ 
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 
    ทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

      (2)   ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 21,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้

ในการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 11) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  จ านวน  
  1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

 (1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  
     2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และ 
     มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย 
     กว่า 8 แกน หรือ 
 (2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  
       4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  

       1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 

       ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

       หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 
  ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

            (3)  ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้           3,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 58) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-  การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
-  ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง  
    ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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    (4)  ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้ 21,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,300 
บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสาร - 
สนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15

ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้  

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

    (5)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
      ตั้งไว้ 9,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการ
ที่ 41) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน  
    ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 
    ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 
    ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 378  รายการที่ 10(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

       งบรายจ่ายอ่ืน รวม 300,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 300,000 บาท 

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรงุครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวม      300,000 บาท 
1. โครงการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     ตั้งไว้       100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาตามโครงการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
ผู้ด าเนินการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง   
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 346 รายการที่ 13  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

2.  โครงการจัดท าโปรแกรมการปฏิบัติงานของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ตั้งไว้       200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการตามโครงการจัดท าโปรแกรมการปฏิบัติงานของส านัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้
สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนินการ ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง   
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 380 รายการที่ 11  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 
......................................... 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 91,480,840 บาท 
 งบบุคลากร รวม 44,857,800 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 44,857,800 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน          ตั้งไว้ 28,340,280 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดของข้าราชการครูโรงเรียน  
ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2.   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 1,075,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของข้าราชการครู 
ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของ
ข้าราชการครู ยกเว้นข้าราชการครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะช านาญการ ของโรงเรียนต้นแก้วผดุง
พิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

3. เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้   1,999,200 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557   

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 13,004,760 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และ
โรงเรียนบ้านศาลา)  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   438,360 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา)  

 งบด าเนินงาน รวม 36,699,440 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 34,010,000 บาท 
  1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   รวม   7,000 บาท 

เพ่ือจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน/ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านศาลา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จ านวน 5 ไร่ 3 งาน 33 
ตารางวา ในอัตราคาเช่าปีละ 6,999 บาท เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยท าสัญญาเช่า
ที่ดินจากวัดโสภณาราม ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
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2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  รวม 33,403,000 บาท 

  (1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
        ตั้งไว้ 15,842,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
  ต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ 
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ  
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู  ค่าใช้จ่ายในการ 
  รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่าย 
  ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)  ส าหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2560  (ได้รับ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)  ส าหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนยากจน  ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง 
  งบประมาณ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543  (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562) ปี 2560  หน้า 251 รายการที่ 8(3), หนา้ 274 รายการที่ 23 และหน้า 281 รายการที่ 26 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  (2)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
     ตั้งไว้ 9,238,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
แม่งอนขี้เหล็ก เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่า ใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นต้น     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD)  ส าหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 (ได้รับ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)  ส าหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนยากจน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตั้ง
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560  หน้า 251 รายการที่ 8(2), หน้า 265 รายการที่ 18  และหน้า 272 รายการที่ 21 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  (3)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 
     ตั้งไว้ 8,123,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
ศาลา เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ค่าปัจจัย พ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)  ส าหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 (ได้รั บ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD)  ส าหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนยากจน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560  หน้า 251 รายการที่ 8(4), หน้า 283 รายการที่ 28 และหน้า 288 รายการที่ 31 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตั้งไว้  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้ว 
ผดุงพิทยาลัย (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการจัดกิจกรรมตามโครงการตามแนวทาง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การจัด
กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด 
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560 หน้า 274 รายการที่ 23    
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (5)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตั้งไว้  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการด าเนินการ 
จัดกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือ
หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน 
ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้า 
การใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560 หน้า 265 รายการที่ 18    
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (6)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   โรงเรียนบ้านศาลา ตั้งไว้  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศาลา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัย  
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รักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
ที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งใน
และนอกห้องสมุด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
(ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560 หน้า 283 รายการที่ 28    
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (7)  โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) โดยจ่ายเป็น 
ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรมหรือสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 600,000   บาท 
 (1)  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนต้นแก้ว 
       ผดุงพิทยาลัย ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย (ส านักการศึกษาฯ)              

 (2)  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
        ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านแม่
งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ)              

 (3)  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนบ้านศาลา 
        ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านศาลา 
(ส านักการศึกษาฯ)              

ค่าวัสดุ รวม 2,689,440 บาท 
   1.  ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 2,689,440 บาท 

    (1)  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
  ตั้งไว้ 1,535,040 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  จ านวน 
260 วัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562) ปี 2560 หน้า 282 รายการที่ 27  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  (2)  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
  ตั้งไว้ 611,520 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จ านวน 260 วัน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ  (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560 หน้า 273 รายการที่ 22  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (3)  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านศาลา ตั้งไว้ 542,880 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา จ านวน 260 วัน รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ  (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560 หน้า 289 รายการที่ 32  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 งบลงทุน รวม 9,923,600 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,834,000 บาท 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 448,000 บาท 
 (1)  ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 80,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท เพ่ือติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 - ไดร้ับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
   หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้าง 
          ท าความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ปี 2560  หน้า 270  รายการที่ 20(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์   การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (2)  ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 26,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือติดตั้งภายในอาคารโรงเรียนบ้าน 
แม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
   หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้าง 
          ท าความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560  หน้า 270  รายการที่ 20(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (3)  ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เพ่ือติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนบ้านศาลา (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
   หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้าง 
          ท าความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ปี 2560  หน้า 278  รายการที่ 25(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (4)  ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  ตั้งไว้ 180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 

-   ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ ากว่า 40 แผ่นต่อนาที  
-   เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
-   เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ปี 2560  หน้า 270  รายการที่ 20(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (5)  ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ตั้งไว้ 18,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 

-   เครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ 
-   ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่ต่ ากว่า 20 แผ่น 
-   ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ปี 2560  หน้า 270  รายการที่ 20(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          (6) ค่าโต๊ะท างานเหล็ก ตั้งไว้ 64,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 
6,400 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
(ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
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 - โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
 - มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา  ลิ้นชักกลาง 
 - พร้อมกระจก 
 - รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีขึ้นไป  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          (7) ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับบุคลากรของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 - เป็นเก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง สามารถปรับระดับความสูงได้ 
 - หุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน 
 - มีล้อเลื่อน 5 แฉก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ครุภัณฑ์การศึกษา รวม 499,000 บาท 
   (1)  ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 299,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  
 1. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven)   จ านวน 1 ชุด 
 2. ชุดก าเนิดไฟฟ้า AC-DC     จ านวน 2 ชุด 
 3. กล้องส่องทางไกล แบบสองตา ขนาด 7x50 (Binoculaes 7x50)  จ านวน 1 ชุด 
 4. กล้องจุลทรรศน์สองตา     จ านวน 1 ชุด 
 5. ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 5 คิว   จ านวน 1 ตู้ 
 6. แบบจ าลองการแบ่งเซลล์ของสัตว์   จ านวน 1 ชุด 
 7. แบบจ าลองการพัฒนาการเอ็มบริโอของไก่   จ านวน 1 ชุด 
 8. แบบจ าลองการเจริญเติบโตของมนุษย์ในครรภ์  จ านวน 1 ชุด 
 9. กล้องโทรทรรศน์ F 900/60 mm.   จ านวน 1 ชุด 
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 10. โต๊ะปฏิบัติการครูอเนกประสงค์พร้อมเก้าอ้ี   จ านวน 2 ชุด 
 11. โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างล้างมือและก๊อกน้ า  จ านวน 1 ชุด 
 12. โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน จ านวน 10 ชุด 
 13. เก้าอ้ีกลมประกอบโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ตัว 
 14. ตู้เก็บสารเคม ี     จ านวน 3 ตู้ 
 15. ตู้เก็บอุปกรณ ์     จ านวน 3 ตู้ 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ก าหนด)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (2)  ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จ านวน 1 ชุด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลา (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  

1.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens  
     จ านวน 1 เครื่อง 
2.  จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
3.  ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่    จ านวน 1 ชุด 
4.  เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 200W  จ านวน 1 เครื่อง 
5.  ล าโพง ขนาด 12 นิ้ว   จ านวน 2 ตัว 
6.  เป็นราคารวมค่าติดตั้ง 

(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ก าหนด)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 2,000,000 บาท 
   (1)  ค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร 
ที่นั่ง 3 แถว จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านศาลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนและด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.  เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ  
  2.  ปริมาตรกระบอกสูบไมน่้ ากว่า 5,000 ซีซี  
 3.  แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 
 4.  น้ าหนักรถรวมบรรทุกไม่ต่ ากว่า 9,500 กิโลกรัม 
 5.  พวงมาลัยเพาเวอร์ พร้อมเครื่องปรับอากาศหัวเก๋ง วิทยุ-ซีดี พร้อมล าโพง 
 6.  ทะเบียนขนส่ง 
 7.  ติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กแผ่นปั้ม มีความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร กว้าง 
           ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารแบบมีช่องหน้าต่างบานสไลด์ 
           ด้านข้าง จ านวนไม่น้อยกว่าข้างละ 4 ช่อง พร้อมประตูด้านหลัง 
 8.  มีที่นั่งด้านข้าง 2 ข้างพร้อมพนักพิง มีที่นั่งเสริมแถวกลาง 1 แถว และติดตั้งพัดลม 
           ไมน่้อยกว่า 3 เครื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 246 รายการที่ 3  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 190,000 บาท 
   (1)  ค่าเครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในของโรงเรียนบ้านศาลา (ส านัก
การศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มิกเซอร์ 16 Channal 10 mic/16 Line input 8 mono + 4 Sterio 4 Group 
     Buses + 1 Sterio Bus 4 AUX 
2. เพาเวอร์ ก าลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 W x 2 ที่ 4 OHMS เพาเวอร์ก าลังขับ 
     ไมน่้อยกว่า 700 W x 2 ที่ 8 OHMS 
3. ล าโพง กลางแหลม 15 นิ้ว ดอกล าโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิ้ล 
     หรือเทียบเท่า 
4. ล าโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว ดอกล าโพงไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิ้ล 
     หรือเทียบเท่า 
5. อีคอลไลเซอร์ 31 ช่อง 2 Channal 1/3 switchable boost/Cut ranges of  
     +/- 6 or 12 DB  12 Db Peroctave 3 DB @50Hz lowcut filter 
6. เครื่องแยกสัญญาณเสียง สามารถตัดแบ่งความถี่เสียงล าโพง เบส กลาง แหลม 
     ตามย่านความถี่ได้เหมาะสม 

 7.  ไมโครโฟน เป็นชนิดไดนามิก พร้อมสายไม่ต่ ากว่า 10 เมตร 
 8.  ไมโครโฟนไร้สาย เป็นระบบ UHF  
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  9.  ขาไมค์ 
 10.  สายล าโพงและสายสัญญาณครบชุด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 287  รายการที่ 30(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (2)  ค่าเครื่องบอกสัญญาณเวลาอัตโนมัติ ตั้งไว้ 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องบอกสัญญาณเวลาอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลา (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา 
ที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.  เครื่องเล่น CD, MP3, AM/FM ได้ในตัวและตั้งเวลารายสัปดาห์ 
 2.  ก าลังขยายตั้งแต่ 60W, 120W, 240W และ 350W 
 3.  มีช่องต่อ LineOut 100V/70V ส าหรับล าโพงระยะไกล และล าโพง 4-160hms.  
            ระยะไกล 
 4.  สามารถตั้งเวลาการควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรล และตั้งโปรแกรมได้ 
             จากตัวเครื่องและตั้งเวลาในแต่ละสัปดาห์ได้ 
 5.  Built-in, MP3, SD Card สามารถอ่านไฟล์แนบ MP3, มีปุ่มหยุดเล่นและหยุด 
 6.  มีวิทยุในตัว FM/AM จูนเนอร์ที่มีเสาอากาศ, ปุ่มเลือก AM FM ปุ่มออโต้เลือก 
             สวิตช์ และคู่มือการใช้งานเก็บความจุของช่องได้ 50 ช่อง  

 7.  มีเครื่องเล่นซีดีในตัว ซึ่งรองรับการเล่นไฟล์ แบบ MP3, เล่น, หยุดและท าซ้ าคีย์ 
       (มีเสียงเท่านั้น) 

 8.  มีช่องต่อล าโพง 100 V 5 โซน 
 9.  มีช่อง MIC 1 ช่อง หรือมากกว่า 
 10.  อุปกรณ์เสริม aux input และ output aux 
 11.  หน้าจอ LCD ขนาด 5 นิ้ว ภาษาอังกฤษส าหรับการตั้งเวลาประจ าสัปดาห์ และ 
             โปรแกรมในการประกาศออกอากาศ 
 12.  MP3, วิทยุ, CD, AUX, การควบคุม MIC แยกและเสียงเบสเสียงแหลมได้จาก 
            ปุ่มหน้าปัดของเครื่องได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562)  ปี 2560  หน้า 287  รายการที่ 30(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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5.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 432,900 บาท 
   (1)  ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 383,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 7,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า  
    0.79 นิ้ว with MLA พร้อมเทคโนโลยี D8 และ C2 Fine 
2. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดอย่างน้อย 1024x768 จุด (True XGA) 

(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ก าหนด)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (2)  ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
(ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.  ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว 
    หรือ 12 x 12 ฟุต 
2.  จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล  
3.  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

              (3)  ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล     ตั้งไว้                9,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้ในกิจการงานของ
โรงเรียนบ้านศาลา (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.  เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)  
2.  ความละเอียดทีเ่ซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
3.  มีระบบแฟลชในตัว  
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4.  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็ม 
    หรือเมือ่ต้องการเปลี่ยน 
5.  สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
6.  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 287  รายการที่ 30(8)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 41,500 บาท 
   (1)  ค่าเครื่องท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ   ตั้งไว้ 41,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 10 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใน
กิจการของโรงเรียนบ้านศาลาและเพ่ือสุขภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน (ส านัก
การศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.  ต่อท่อประปา จ านวน 10 ก๊อก 
2.  ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
3.  ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะก่ัว 
4.  มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 
5.  มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
6.  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
7.  ติดตั้งเครื่องกรองน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
     ใส่สารกรองได้ 11 ลิตรเป็นอย่างน้อย 
8.  ราคารวมค่าติดตั้ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562)  ปี 2560  หน้า 287  รายการที่ 30(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 140,600 บาท 
 (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 16,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 7) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 
1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ       

มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน  
   ทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562)  ปี 2560  หน้า 278  รายการที่ 25(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (2)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 92,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงานพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด ๆ 
ละ 23,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียน
บ้านศาลา (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559  (รายการที่ 7, 58 และรายการท่ี 67) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ       
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

2.  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3.  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภท 
     ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
4.  การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
5.  จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
6.  ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 
     ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562)  ปี 2560  หน้า 270  รายการที่ 20(5)  และหน้า 287  รายการที่ 30(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
  ตั้งไว้ 24,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
12,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) 
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 45) 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
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- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ 
ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(6)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (4)  ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้ 8,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านศาลา (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 

ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ

ต่อนาท ี(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใส่กระดาษได้ 

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.  ครุภัณฑ์กีฬา รวม 82,000 บาท 
 (1) ค่าเสาบาสเกตบอล ตั้งไว้ 82,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสาบาสเกตบอล จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ 
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.  เป็นเสาบาสเกตบอลแบบโครงเหล็กมีล้อ จ านวน 2 เสา 
 2.  หน้าแป้น 180x150 เซนติเมตร มาตรฐานการแข่งขัน จ านวน 2 แป้น 
 3.  กระจกนิรภัย หนา 10.00 มิลลิเมตร 
 4.  ห่วงบาสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.00 เซนติเมตร 
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 5.  ความสูงจากพ้ืนถึงห่วง 3.05 เมตร 
 6.  ฐานเคลื่อนย้ายได้ มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ 
 7.  แผ่นนวมกันกระแทกหุ้มเสาบาสเกตบอล 
 8.  มีแป้นและห่วงตาข่าย 
 9.  พับเก็บได้ด้วยระบบสปริงยืดหด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 271  รายการที่ 20(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,089,600 บาท 
 1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 5,109,000 บาท 

  (1)  โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า  ตั้งไว้ 3,920,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้ า ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมสระ
ว่ายน้ าส าหรับเด็กขนาด 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ภายในโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 276  รายการที่ 24(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  (2)  โครงการก่อสร้างห้องสมุด  ตั้งไว้ 1,074,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดภายในโรงเรียนบ้านศาลา ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จ านวน 1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 285  รายการที่ 29(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  (3)  โครงการก่อสร้างเสาธง ตั้งไว้ 115,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง 15.00 เมตร ภายในโรงเรียนบ้านศาลา 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560  หน้า 285  รายการที่ 29(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 980,600 บาท 
  (1)  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ช้ัน (อาคารแก้วขวัญกาสะลอง) 
  ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารแก้วขวัญกาสะลอง) โรงเรียนบ้านแม่งอน 
ขี้เหล็ก ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการติดตั้งแผงป้องกันแสงแดด
เกล็ดอลูมิเนียม โครงเคร่าเหล็ก ตอนล่างติ ดตั้งเหล็กดัด ชั้นที่ 2-4 รายละเอียดตาม 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทาง การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562)  ปี 2560  หน้า 267  รายการที่ 19(1) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  (2)  โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงอาคารอเนกประสงค์   
  ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเวทีการแสดงอาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการปรับปรุงพ้ืนเวที พ้ืนที่ 
107.00 ตารางเมตร งานฉากหลังเวที งานผนังข้างเวที 2 ด้าน งานผนังหน้าเวที และงาน
ไฟฟ้าส่องหน้าเวที รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทาง การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562) ปี 2560  หน้า 267 รายการที่ 19(3) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  (3)  โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL ตั้งไว้ 380,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL สนามบาสเกตบอล โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการปรับปรุงพ้ืนสนามคอนกรีต
พร้อมงานรื้อถอน พ้ืนที่ด าเนินการ 970.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ปี 2560  หน้า 267 รายการที่ 19(4) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

………………………………………….. 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 42,522,320 บาท 
 งบบุคลากร รวม         22,059,120 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 22,059,120 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน          ตั้งไว้ 15,618,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดของข้าราชการครูโรงเรียน  
แม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 253,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของข้าราชการครู 
ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการครู ยกเว้น ข้าราชการครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะช านาญการ ของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้   1,135,200 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ 
ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้   466,680 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ของลูกจ้างประจ าต าแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า ตั้งไว้   12,900 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
ก าหนด ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,397,040 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของโรงเรียน
แม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  
12 เดือน 

7.   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   175,380 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด  
 
 
 
 



- 275 - 
 

 

 งบด าเนินงาน รวม 17,181,000 บาท 
    ค่าใช้สอย รวม 17,181,000 บาท 
  1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
   รวม 16,981,000 บาท 

  (1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
  ตั้งไว้ 16,931,000 บาท 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรง เรียน 
แม่อายวิทยาคม เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าใช้จ่ายในโครงการ
มหกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. เป็นต้น     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) ส าหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2560 (ได้รับ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) ส าหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนยากจน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ ง  

งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 (ส านักการศึกษาฯ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562) ปี 2560 หน้า 251 รายการที่ 8(1), หน้า 257 รายการที่ 14 และหน้า 264 รายการที่ 17 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (2)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 ตั้งไว้  50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียน 
แม่อายวิทยาคม (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการจัดกิจกรรมตามโครงการตาม
แนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน
หรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอก
ห้องสมุด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ (ส านักการศึกษาฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560- 2562)  ปี 2560  หน้า 257  รายการที่ 14  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 200,000   บาท 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
  ตั้งไว้ 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 

 งบลงทุน รวม 3,282,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 828,800 บาท 

1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 344,000 บาท 
   (1)  ค่าโต๊ะท างาน  ตั้งไว้ 45,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างาน จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับบุคลากรของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เป็นโต๊ะท างานไม้ติดแผ่นเมลามีน ปิดขอบข้างด้วย PVC 
 - โต๊ะท างานมี 2 ลิ้นชัก 
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560- 2562)  ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(1)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(2)  ค่าเก้าอ้ีท างาน ตั้งไว้ 9,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 15 ตัว ๆ ละ 600 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับบุคลากรของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใน
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เก้าอ้ีนั่ง มีท้าวแขน 
 - ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
 - โครงเก้าอ้ีเป็นโครงเหล็ก 
 - เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม PU 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(1)  
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3)  ค่าเก้าอ้ีสแตนเลส ตั้งไว้ 21,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีสแตนเลส จ านวน 35 ตัว ๆ ละ 600 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - เก้าอ้ีสแตนเลสหัวกลม 
 - ผลิตจากสแตนเลสหนา แข็งแรง ทนทาน 
 - ขนาดเก้าอ้ีส่วนที่นั่ง Ø32 เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร 
 - ส่วนขาสแตนเลสเป็นขาท่อ 25 มิลลิเมตร แบบสี่ขา มีห่วงวางเท้า เพื่อยึดติดขา 
          ทั้งสี่เพ่ิมความแข็งแรง มีจุกยางกันลื่นทุกขา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562)  ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ :  
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(4)  ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 
   ตั้งไว้ 9,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน 1 เครื่อง 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะ 
เฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1.  รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
 2.  สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 
 3.  หน้าจอ LCD 
 4.  สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 
 5.  มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาท างาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562)  ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(6)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 (5)  ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 80,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท เพ่ือติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 - ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
 - ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 
   หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 - มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง  และสามารถถอดล้าง 
          ท าความสะอาดได้ 
 - มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562)  ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (6)  ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  ตั้งไว้ 180,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้ 

-   ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ ากว่า 40 แผ่นต่อนาที  
-   เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
-   เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562)  ปี 2560  หน้า 263  รายการที่ 16(11)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ครุภัณฑ์การเกษตร รวม 50,000 บาท 
   (1)  ค่าเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  ตั้งไว้ 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในกิจการงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมี 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
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 1.  เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) 
 3.  สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที 
 4.  ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
 5.  อปุกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด  
        พร้อมที่จะใช้งานได ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562)  ปี 2560  หน้า 263  รายการที่ 16(8)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (2)  ค่าเครื่องสูบน้ าบาดาลซบัเมิสซิเบิ้ล   ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับ
ใช้ในกิจการงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. เครื่องสูบน้ าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์  
            ประกอบด้วย 
 - ตัวเครื่องสูบน้ าซับเมิสซิเบิ้ล    จ านวน 1 เครื่อง 
 - มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ า   จ านวน 1 ตัว 
 - อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ า     จ านวน 1 ชุด 
 2. เป็นเครื่องสูบน้ าบาดาลทีส่ามารถใช้ติดตั้งลงในบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว   
 3. ตู้ควบคุมการท างานมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 220 โวลท์ 
 4. อุปกรณ์การติดตั้งและพร้อมที่จะใช้งานได้  
(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์ก าหนด)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 
2562)  ปี 2560  หน้า 263  รายการที่ 16(9)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 347,200 บาท 
   (1)  ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 264,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จ านวน 8 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
 1.  เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจาก 
     คอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
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 2.  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
 3.  ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
 4.  ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560- 2562)  ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (2)  ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 83,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 8 จอ ๆ ละ 
10,400 บาท  เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรี ยน 
แม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.  ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว 
    หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต 
2.  จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล  
3.  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 56,000 บาท 
   (1)  ค่าเครื่องผสมอาหาร ตั้งไว้ 56,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องผสมอาหารชนิดอเนกประสงค์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. เครื่องผสมอาหารโครงสร้างเป็นวัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม 
 2. เป็นเครื่องผสมอาหารชนิด 3 หัวตี 
  - ลักษณะหัวตีรูปตระกร้อ 
  - ลักษณะหัวตีรูปใบไม้ 
  - ลักษณะหัวตีรูปตะขอ 
 3. อ่างผสมแบบสแตนเลส มีความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จ านวนอย่างน้อย 2 อ่าง 
 4. สามารถปรับระดับความเร็วในการผสมอาหารได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ  
 5. อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด 2.50 วัตต์  
 6. ใช้ไฟฟ้าก าลัง 220 โวลต์ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว 
 7. มีคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา  
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 8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ปี 2560  หน้า 262  รายการที่ 16(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 31,600 บาท 
 (1)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  
  ตั้งไว้ 31,600 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)  จ านวน 4 
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับบุคลากรของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม (ส านักการศึกษาฯ)  จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้

รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560- 2562)  ปี 2560  หน้า 263  รายการที่ 16(10)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,453,400 บาท 
1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 1,227,500 บาท 
 (1)  โครงการก่อสร้างห้องน้ า ตั้งไว้ 992,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร จ านวน 1 หลัง 
ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้วยห้องน้ าชาย-หญิง จ านวน 10 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ปี 2560  หน้า 259  รายการที่ 15(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (2)  โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายเตือนความปลอดภัย   
  ตั้งไว้ 235,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายเตือนความปลอดภัย โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
 - ป้ายบอกทางแผ่นป้ายสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.80 เมตร เสาเหล็กกล่องสูง 3.00 เมตร  
 - ป้ายเตือนความปลอดภัย ฐาน คสล. โครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 1.65 เมตร สูง 
2.10 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ปี 2560  หน้า 259  รายการที่ 15(5)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 726,000 บาท 
   (1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า 
  ตั้งไว้ 339,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 
87.00 เมตร  บริเวณทางเข้าหอประชุมโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต าบลแม่อาย อ าเภอ 
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ปี 2560  หน้า 259  รายการที่ 15(4)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (2)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 387,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 135.00 เมตร ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
(ส านักการศึกษาฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต    
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  ปี 2560  หน้า 259  รายการที่ 15(6)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 499,900 บาท 
 (1)  โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ตั้งไว้ 499,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียน จ านวน 2 หลัง ภายในโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
 - ทาสีอาคารเรียน 216  ด้วยการทาสีพลาสติกภายนอก 2,555.00 ตารางเมตร, 
สีน้ ามัน 196.00 ตารางเมตร  
 - ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น ด้วยการทาสีพลาสติกภายนอก-ภายใน รวม 3,644.00 
ตารางเมตร, สีน้ ามัน 92.00 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560- 2562)  ปี 2560  หน้า 260  รายการที่ 15(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

………………………………………………. 
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 38,750,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 34,669,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 34,669,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
   รวม 34,669,000 บาท 

 1.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้าน 
         จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน การท าคุณประโยชน์  
แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดฝึกอบรมให้กลุ่มลูกเสือชาวบ้านได้มีความรู้  ความเข้าใจ  
มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี การสร้างความเข้าใจในการท าหน้าที่เป็นลูกเสือ
ชาวบ้านที่ดี และการสร้างพ้ืนฐานความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
ปี 2560  หน้า 237  รายการที่ 2   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2.  โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตั้งไว้  1,359,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัยที่มี
พลังความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ได้ โดยจ่ายเป็น ค่าการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมต่าง ๆ ภายใต้
ศูนย์เยาวชนฯ พัฒนาฐานข้อมูล เว็บไซต์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น
ศูนย์กลางและตัวแทนในระดับท้องถิ่น และพ้ืนที่เชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางตัวแทนในระดับ
ท้องถิ่น และพ้ืนที่เชียงใหม่พร้อมประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเด็ก เยาวชนอ่ืน ๆ  
ที่มีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สารมารถขับเคลื่อน
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมโลกของกิจกรรม
เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และโอกาส เช่น กีฬา ศิลปะ 
ดนตรี เทคโนโลยี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การบริการสังคมและอาสาสมัคร 
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การส่งเสริมสมาชิกศูนย์เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าย
วิชาการ ค่ายจิตอาสา และวันพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 มกราคม 2547 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) 
ปี 2560  หน้า 238 รายการที่ 3   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          3.   โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง    ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง เพ่ือสร้างเสริมทัศนคติและบทบาทใหม่
ต่อการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและการมีงานท า การสร้างความเข้าใจและความรู้ของผู้ปกครอง
ด้านจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นและปฐมวัย ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจ
พฤติกรรมเด็ก การพัฒนาทางสมอง (การคิด) และสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้ 
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ความรู้และบทบาทคุณค่าใหม่กับผู้ปกครอง เช่น  
การจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครอง การจัดกลุ่มเครือข่าย สัมมนา การฝึกอบรมให้ความรู้ 
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับลูก เพ่ือการพัฒนาตัวผู้ปกครองเอง และ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การ
เป็นผู้ปกครองที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบในครอบครัวและการให้ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กวัยรุ่น และการจัดการศึกษาแนวใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ค่าเบี้ยเลียง ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าสถานที่
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  หน้า 240 รายการที่ 1   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
  ตั้งไว้ 22,160,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทางการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระบบ 
ทุกประเภท และทุกระดับการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาให้ทัดเทียมกัน และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
แก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ ค่าส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน โดยจ่ายเป็น ค่าส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมทางวิชาการ  รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดและรับผิดชอบการศึกษาในพ้ืนที่
ทุกระดับ และการติดตามศึกษาผลส าเร็จของโครงการด้านส่งเสริมการศึกษา โดยจ่ายเป็น  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ
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ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  หน้า 241 รายการที่ 2   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 5.  โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
   ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและด าเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
การศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมทักษะด้านการศึกษา 
อาชีพ บุคลิกภาพ ทุกลักษณะให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือ
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการแนะแนวทางด้านการศึกษา อาชีพ 
และความสามารถในทุกระดับ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ การให้
ค าแนะน า การแสดงผลงาน/การออกร้าน ค่าทัศนศึกษาและดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดประชุม 
สัมมนา ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าอบรม ค่าจัดท าหลักสูตร ค่าเอกสาร และค่าสนับสนุนวัสดุ/
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  หน้า 243 รายการที่ 4   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 6.  โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่โรงเรียนในสังกัด 
  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และความตระหนัก ร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย
ต่าง ๆ การจัดระบบกลไกในการขับเคลื่อนการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัด
การศึกษาลงสู่การปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ ภายใต้ระบบแผนพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และข้อมูลเชิง Indicators เสริมสร้างระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง จัดรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมการ
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บริหารที่โดดเด่น จัดขยายบริการการศึกษาในโรงเรียนให้หลากหลายและได้มาตรฐาน การรับ
โอนหรือจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ตามนโยบาย รวมทั้งการสนับสนุนเสริมแรง (Empowarment) 
การขับเคลื่อนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับส านักการศึกษาฯ โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเครือข่าย 
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม จัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่ พัก ค่าเอกสาร ค่าจัดท าสื่อ/เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดติดตาม สรุปถอดบทเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม , 
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 244 รายการที่ 1   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   7.  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     สู่สถานศึกษา World Class Standard School     
  ตั้งไว้ 700,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับ World Class Standard School เช่น การจัดหลักสูตร English 
program (EP) Mini English program (MEP) หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ  (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา)  การพัฒนา 
การเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การวิจัยการศึกษา  
การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ส่งเสริมการใช้ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล และการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น  
ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาทุกระดับ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินโครงการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านัก
การศึกษาฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 245 รายการที่ 2   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  8.  โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
  ตั้งไว้ 450,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ส าหรับโรงเรียนในสังกัดและชุมชน โดยเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่จัดหรือการส่งเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค และ
ระดับประเทศ ตลอดถึงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ อันเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครูสู่มาตรฐานสากลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ศักยภาพการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจ่ายเป็น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์แสดง
และแข่งขัน ค่าฝึกซ้อม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร น้ าดื่ม  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 247 รายการที่ 4   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   9.  โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จัดส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
ระดับชาติ ปรับหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลแนวใหม่ตามจุดเน้น
การพัฒนา ส่งเสริมระบบนิเทศการศึกษาและการเรียนรู้ การจัดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดเน้นนักเรียนระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และ
คุณภาพนักเรียนตามนโยบายแห่งรัฐ เช่น การป้องกันยาเสพติด และการจัดกิจกรรมช่วงปิด
ภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นการจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอบรมสัมมนา ค่าประชาสัมพันธ์ 
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ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 250 รายการที่ 7   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

10.  โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
   ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพนักเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดส่งเสริมการพัฒนานักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้มี  
อัตลักษณ์โดดเด่น สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีแรงบันดาลใจและจินตนาการ  
ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการผลิตงานสร้างสรรค์ การพัฒนาและเพ่ิมพูน 
ขีดความรู้ ความสามารถและทักษะให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้มาตรฐานสากลเพ่ือการใช้
ชีวิต การศึกษาต่อและการท างาน การพัฒนานักเรียนผู้น าอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ ระดับ
สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและพลเมืองเชียงใหม่ เช่น สภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา และ
กลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม กิจรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
รวมทั้งการจัดและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนกับ
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 254 รายการที่ 11  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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11.  โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 
   ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในบริบทศตวรรษใหม่ของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
และกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและพ้ืนที่เชียงใหม่ อาทิ การส่งเสริมทักษะการคิด การอ่าน 
การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานท า ส่งเสริมการคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุกระดับ การ
ติดตามและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวนโยบาย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเชิง Indicators ในการพัฒนานักเรียนรอบด้าน การเพ่ิมโอกาสในการรับบริการ
ด้านการศึกษาทุกระดับ/ประเภท และค้นพบความถนัดของตนเอง การจัดอบรมสัมมนา
การศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่าย จัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดติดตาม
สรุปผล จัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 255 รายการที่ 12  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 12.  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 
  ตั้งไว้ 500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเสริมและติดตามการ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยการจัด
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด จัด Symposium และประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) จัดส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียนของ
ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน จัดโครงการ/หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะความเป็นพลเมือง อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษา ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในสังกัดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในโรงเรียน  
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม จัดนิทรรศการ ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าศึกษาดูงาน 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 256 รายการที่ 13  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 งบลงทุน รวม 581,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 581,000 บาท 
    1.  ครุภัณฑ์กีฬา รวม 531,000 บาท 
    (1)  ค่าเสาบาสเกตบอล  ตั้งไว้ 82,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสาบาสเกตบอล จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้บริการเด็ก เยาวชนและประชาชน
ที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.  เป็นเสาบาสเกตบอลแบบโครงเหล็กมีล้อ จ านวน 2 เสา 
 2.  หน้าแป้น 180x150 เซนติเมตร มาตรฐานการแข่งขัน จ านวน 2 แป้น 
 3.  กระจกนิรภัย หนา 10.00 มิลลิเมตร 
 4.  ห่วงบาสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.00 เซนติเมตร 
 5.  ความสูงจากพ้ืนถึงห่วง 3.05 เมตร 
 6.  ฐานเคลื่อนย้ายได้ มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ 
 7.  แผ่นนวมกันกระแทกหุ้มเสาบาสเกตบอล 
 8.  มีแป้นและห่วงตาข่าย 
 9.  พับเก็บได้ด้วยระบบสปริงยืดหด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 238 รายการที่ 3(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    กลยุทธ์ : 
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    (2)  ค่าเสาวอลเล่ย์บอล ตั้งไว้ 35,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสาวอลเล่ย์บอล (ฝังพ้ืนเลื่อนสูง-ต่ าได้) จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้บริการเด็ก 
เยาวชนและประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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-  เป็นเสาเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนา 3 มิลลิเมตร 
-  ตัวเสาในเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 2.3 นิ้ว 
-  เสามีที่หมุนปรับระดับสูง-ต่ าได้ 
-  แบบฝังพื้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 238 รายการที่ 3(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ : 
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      (3)  ค่าลู่ว่ิงไฟฟ้า ตั้งไว้ 272,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลู่วิ่งไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 136,000 บาท เพ่ือให้บริการเด็ก 
เยาวชนและประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(ส านักการศึกษาฯ)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. มีก าลังมอเตอร์ 4.0 แรงม้า มอเตอร์ขับสายพานมีก าลังท างานต่อเนื่อง 
 2. พ้ืนที่ในการวิ่ง (สายพาน) มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 150 เซนติเมตร และมี 
     ความหนาสายพานไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
 3. สามารถปรับระดับความเร็วได้ 1-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 4. สามารถปรับระดับความชันด้วยระบบไฟฟ้าได้ 0-15% 
 5. สามารถรับน้ าหนักตัวผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม 
 6. มีระบบรับแรงกระแทกขณะวิ่งอย่างดี 
 7. มีราวจับด้านหน้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
 8. มีระบบการวัดชีพจรที่มือจับและอุปกรณ์การวัดชีพจรแบบไร้สาย 
 9. มีจอแสดงผล LED แสดงความเร็ว, ระดับความชัน, ชีพจร, แคลลอรี่, ระยะทาง 
     และเวลา ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
  10. มีโปรแกรมส าเร็จรูปไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม 
  11. มีพัดลมที่หน้าจอ 
  12. มีล าโพงและช่องต่อเครื่องเล่น MP3 ภายในตัวเครื่อง 
   13. ท าจากวัสดุอย่างดี ทนทานไม่เป็นสนิม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 239 รายการที่ 3(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ : 
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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      (4)  ค่าเครื่องเดินวงรี ตั้งไว้ 84,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเดินวงรี จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือให้บริการเด็ก เยาวชนและประชาชน
ที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1.  มีระบบปรับความหนืดด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับความหนืดได้ 
      ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ 
 2.  มีระบบเบรกด้วยแม่เหล็ก 
 3.  จอแสดงผล LCD แสดงเวลา, ระดับความหนืด, ความเร็ว, ชีพจร, แคลลอรี่, 
       จ านวนรอบและระยะทาง 
 4.  มีโปรแกรมส าหรับรูปไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม 
 5.  มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 
       เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
 6.  สามารถรับน้ าหนักได้สูงสุด 140 กิโลกรัม หรือมากกว่า 
 7.  โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน 
 8.  มีล้อเลื่อนด้านหน้า สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
 9.  มีที่พักเท้าสามารถปรับระดับความชันได้ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร 
 10.  มีมือจับ 2 แบบ 
 11.  ลูกล้อท าจากวัสดุที่ทนต่อการเสียดสีและความร้อน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 239 รายการที่ 3(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    กลยุทธ์ : 
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      (5)  ค่าจักรยานออกก าลังกาย ตั้งไว้ 58,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจักรยานออกก าลังกาย จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เพ่ือให้บริการ
เด็ก เยาวชนและประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(ส านักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. มีหน้าจอแสดงผล LCD แสดงเวลา, ไขมันมวลรวม, ชีพจร, ระยะทาง, 
      ความเร็ว, แคลลอรี่ และ RPM 
 2. มีระบบการปรับความหนืดแบบอัตโนมัติ 
 3. สามารถปรับระดับความหนืดได้ไม่น้อยกว่า 15 ระดับ 
 4. มีระยะการก้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
 5. มีเพลาล้อขนาดไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม 
 6. มีโปรแกรม Pre-set Programmer ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม 
 7. มีระบบการวัดชีพจรที่มือจับ 
 8. มี Speak และช่องต่อ MP3 
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 9. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
      และสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)    ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 239 รายการที่ 3(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    กลยุทธ์ : 
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 50,000 บาท 
    (1)  ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์   ตั้งไว้ 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้บริการเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการ 
ศึกษาฯ)  เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 
 1. กล้องโดมอินฟาเรด จ านวน 3 ตัว 
 2. กล้องอินฟาเรด จ านวน 1 ตัว 
 3. เครื่องบันทึกภาพ จ านวน 1 เครื่อง 
 4. เครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง 
 5. ฮาร์ดดิสก ์  จ านวน 1 ลูก 
 6. ตัวจ่ายไฟ  จ านวน 1 ตัว 
(รายละเอียดตามคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ก าหนด)    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 239 รายการที่ 3(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ : 
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 2,000,000 บาท 

1.  เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม  2,000,000 บาท 
(1) อุดหนุนกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและศูนย์
การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ)    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 242  รายการที่ 3   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 งบรายจ่ายอ่ืน รวม       1,500,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม       1,500,000 บาท 
   ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา  
   หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง   รวม       1,500,000 บาท 

1.  โครงการจ้างท่ีปรึกษาติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
   ตั้งไว้       1,500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความช านาญเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ สร้าง/
จัดท าเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ความสามารถทางด้านภาษาการสื่อสาร และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร้อมสรุปรายงานผล (ส านักการศึกษาฯ)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน    และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560  หน้า 249  รายการที่ 6   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคม แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ :  สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                                     ...................................... 
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   แผนงานสาธารณสุข 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานสาธารณสุข 

งานโรงพยาบาล รวม 40,000,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 40,000,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 40,000,000 บาท 
1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  รวม 40,000,000 บาท 
     (1)  โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  

  ตั้งไว้ 40,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ  
เฝ้าระวังและการป้องกันโรค รวมถึงก าจัดเชื้อโรคติดต่อและแหล่งเพาะพันธุ์  เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ  
โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์  การประชุมสัมมนา  
การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ ค่าจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดซื้อ
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว  1452 ลงวันที่  
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่าย เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านัก 
การช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 
หน้า 297  รายการที่ 7 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของ
ประชากร 
 
 

............................................  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 252,000,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 252,000,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 252,000,000 บาท 

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
  ตั้งไว้ 252,000,000 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1474 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(ส านักปลัดฯ) 

 
 

............................................  
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               แผนงาน 
            สังคมสงเคราะห์ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห ์ รวม 9,372,640 บาท 
 งบบุคลากร รวม  6,165,120 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,165,120 บาท 

1.  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้    2,291,940 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ)  

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน      รวม 57,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศ 
  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนด
ต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ส านักปลัดฯ) 

3. เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้      18,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ) 

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    รวม     3,372,360 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักปลัดฯ) 

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   425,520 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
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 งบด าเนินงาน รวม 3,147,520 บาท 
  ค่าตอบแทน     รวม    260,000 บาท 
   (1)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้    260,000 บาท                       

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด  (ส านักปลัดฯ) 

  ค่าใช้สอย รวม 1,220,520 บาท 
    1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   รวม   180,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเก็บขยะภายในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ จ้างเหมาดูดส้วม ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
       รวม 370,000 บาท 

(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
      ตั้งไว้ 250,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับการด าเนินงาน
ในสถานสงเคราะห์อย่างมีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ไทย และได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ จากการศึกษาดูงานหน่วยงานที่จัดสวัสดิการ
สังคมส าหรับผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่า ยอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 321 
รายการที่ 2   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : พัฒนา 
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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(2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
      ตั้งไว้ 120,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

 3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 670,520 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อาทิ อาคาร
ส านักงาน อาคารเรือนนอน และโรงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 307  รายการที่ 6 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 

  ค่าวัสดุ รวม 902,000 บาท 
   1.   วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 160,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัดฯ) 

   2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อใช้ส าหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้าที่
เก่าและช ารุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ  (ส านักปลัดฯ) 

   3.   วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ 154,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุง ปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น ทราย ปูน เหล็ ก ตะปู สี 
แปรงทาสี ฯลฯ (ส านักปลัดฯ) 

   4.   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (ส านักปลัดฯ) 
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   5.   วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 120,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ส าหรับปลูกประดับตกแต่ง ปรับปรุงบริเวณอาคาร 
สถานที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ไม้ดอก 
ไม้ประดับต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักปลัดฯ) 

   6.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 170,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด  
ไม่เกิน 20,000 บาท ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์  (ส านักปลัดฯ) 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 765,000 บาท 
1.  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 700,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารที่ท าการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อาคาร
บ้านพักผู้สูงอายุประเภทสามัญ และอาคารต่าง ๆ ตลอดจนไฟฟ้าตามแนวถนนภายในของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (ส านักปลัดฯ) 

2.  ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ใช้ประจ าสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (ส านักปลัดฯ)   

3.  ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 45,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (ส านักปลัดฯ) 

 งบลงทุน รวม  60,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 60,000 บาท 
  1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 60,000 บาท 

 (1)  ค่าตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ตั้งไว้ 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาดระบบ 4 สายนอก 48 สายใน จ านวน 1 ตู้  
เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอาคารต่าง ๆ บ้านพักผู้สูงอายุประเภทพิเศษ และจัดหาทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาดระบบ 4 สายนอก 48 สายใน 
2. โทรเข้าสายภายในโดยผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ 
3. ชุดแบตเตอรี่ส ารองใช้ในเวลาไฟดับ ไม่น้อยกว่า 12 โวลต์  7 แอมแปร์.ชั่วโมง 
4. ชุดระบบตอบรับอัตโนมัติมาตรฐาน 8 วงจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 365  รายการที่ 2(6)   
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

................................................... 
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งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 3,589,400 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 3,464,400 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
   รวม 350,000 บาท 

(1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
 ตั้งไว้ 350,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น วันลอยกระทง วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์  
วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และการจัดกิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผู้รับบริการที่ถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ โดยจ่ายเป็น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าโลงศพ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าผ้าบังสุกุล ค่าสังฆทาน  
ค่าปัจจัยถวายพระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 308  รายการที่ 7 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์  :  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 

  ค่าวัสดุ รวม 3,114,400 บาท 
1.  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 713,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ที่นอน ฯลฯ (ส านักปลัดฯ) 

2.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์ เช่น ถุงมือ ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ฯลฯ (ส านักปลัดฯ) 

3.  วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 170,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ส าหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ผ้าถุง เข็มขัด หมวก ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ  (ส านักปลัดฯ) 

4.  วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 13,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่าง ๆ ส าหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
เช่น ห่วงยาง นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ  (ส านักปลัดฯ) 
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5.  วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,128,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหาร เช่น หมู ไก่ ไข่ ผัก ผลไม้ นม ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง 
น้ ามันพืช เครื่องปรุงต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อน าไปประกอบอาหารส าหรับจัดเลี้ยงผู้รับบริการในสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (ส านักปลัดฯ) 

 งบลงทุน รวม 125,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 125,000 บาท 
         ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวม 125,000 บาท 
   1.  ค่าเครื่องผลิตออกซิเจน ตั้งไว้ 25,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องผลิตออกซิเจน (ระบบไฟฟ้า) ขนาด 3 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้
ส าหรับผู้รับบริการที่มีโรคประจ าตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ กรณีมีอาการหอบเหนื่อย
ขณะอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 365x375x600 มิลลิเมตร  น้ าหนัก 21 กิโลกรัม 
2. ช่วงการไหลไม่น้อยกว่า 0-3 ลิตร/นาที 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 365  รายการที่ 2(3) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   2.  ค่าเครื่องผลิตออกซิเจนส าหรับใช้ในรถยนต์ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องผลิตออกซิเจนส าหรับใช้ในรถยนต์ จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ส าหรับ
ผู้รับบริการที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจระหว่างทางในการเคลื่อนย้ายจากสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ไปโรงพยาบาล เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนส าหรับในรถยนต์ 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 190x350x320 มิลลิเมตร  น้ าหนัก 6 กิโลกรัม 
3. ใช้ไฟรถ DC 12 V, ไฟบ้าน AC 220/110 V 
4. ช่วงการไหลไม่น้อยกว่า 1-5 ลิตร/นาที 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 365  รายการที่ 2(1) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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   3.  ค่าเครื่องวัดความดันดิจิตอล  ตั้งไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันดิจิตอล จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เพ่ือใช้ส าหรับ
วัดความดันโลหิต และประเมินอาการความผิดปกติต่าง ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิตและ
หลอดเลือดของผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นจอแสดงผลดิจิตอล LCD 
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 124x90x161 มิลลิเมตร 
3. วัสดุผ้าพันแขน ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ โพลีไวนิล คอลโรด์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 365  รายการที่ 2(2) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   4.  ค่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนชนิดหนีบปลายนิ้ว  ตั้งไว้ 7,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนชนิดหนีบปลายนิ้ว จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการ
ประเมินระดับออกซิเจนในเลือด กรณีผู้รับบริการที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นหน้าจอสี OLED 
2. ใช้ไฟน้อย มีระบบดับเครื่องอัตโนมัติ 
3. ปรับความสว่างได้ 10 ระดับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560– 2562)  ปี 2560  หน้า 365  รายการที่ 2(4) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   5.  ค่ารถเข็นผู้ป่วย  ตั้งไว้ 47,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ล้อเล็กแบบพกพา จ านวน 5 คัน ๆ ละ 
9,500 บาท เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถดูแลตนเองได้  
ทั้งการเข้าห้องน้ า ไปพบแพทย์หรือเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ และสะดวกในการขนย้าย
ผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงสร้างท าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ 
2. ความกว้างขณะกางออก ไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร 
3. ความกว้างของเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร 
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4. เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 61 เซนติเมตร 
5. เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
6. รองรับน้ าหนักได้ ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
7. ล้อแม็กเหล็ก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 365 รายการที่ 2(5) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

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



- 309 - 
 

 

 
 
 

                   
 

               แผนงาน 
          เคหะและชุมชน 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 39,615,900 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม  32,650,000 บาท 

ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท 
1.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 600,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 

ค่าใช้สอย รวม 27,950,000 บาท 
1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 16,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน ค่าจ้างเหมา 
ตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ 
ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่า  
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 50 รายการที่ 9 และ 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการ
ท่องเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 213 รายการที่ 3  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์: สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  รวม 7,000,000 บาท 

 (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
   ตั้งไว้ 7,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 

3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 4,950,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อาทิ ระบบไฟฟ้าอาคารส านักงาน อาคารบ้านพัก ระบบ CCTV และสถานที่ส าคัญ 
ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักการช่าง)   

ค่าวัสดุ รวม 4,100,000 บาท 
1.  วัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 400,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป  
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ส านักการช่าง) 

   2.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้    200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น หลอดไฟ 
โคมไฟ สายไฟ ฯลฯ (ส านักการช่าง) 

3.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่ฯลฯ 
(ส านักการช่าง) 

4.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
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5.  วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (ส านักการช่าง) 

 งบลงทุน รวม 6,965,900 บาท 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,226,400 บาท 
1. ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 471,000 บาท 

(1)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 82,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 20 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท 
เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับเก็บเอกสารของส านักการช่าง และจัดหามาทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 1.  เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก      
 2.  ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
 3.  ขนาด 4 ฟุต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(1)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(2)  ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท เพ่ือให้
มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับเก็บเอกสารของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักการช่าง และจัดหา 
มาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.   เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 
2.   ภายในมแีผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 
3.   ขนาด 4 ฟุต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 381  รายการที่ 12 (2)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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(3)  ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ 7,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักการช่าง และจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 
ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.   เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ท าด้วยไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย PVC 
2.   ขนาดโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 120 × 60 × 75 เซนติเมตร 
3.   มีแป้นพิมพ์ส าหรับวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้ 
4.   มีลิ้นชักด้านข้าง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 381  รายการที่ 12(3)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(4)  ค่าเก้าอ้ี ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักการช่าง และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 
ช ารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.   เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2.   ที่ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3.   มีทีท่้าวแขน 
4.   มีพนักพิงสามารถสวิงหลังได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา สามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 381  รายการที่ 12(4)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(5)  ค่าเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 360,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 × 400 จุดต่อตารางนิ้ว
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
ของส านักการช่าง จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.   ความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ า 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 
2.   สามารถย่อ-ขยายได้ 
3.   พ้ืนที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 382  รายการที่ 12(9)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม      3,284,000 บาท 
 (1)  ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้       3,284,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี  จ านวน 4 คัน ๆ ละ 821,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักการช่าง 
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.   มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน 
2.   มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
3.   เป็นกระบะส าเร็จรูป 
4.   เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา สามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 383  รายการที่ 12(16)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง  

 3.  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม    19,500 บาท 
              (1)  ค่าเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ตั้งไว้  19,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (ส านักการช่าง)  
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.   เป็นเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 A 
2.   เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 381  รายการที่ 12(5)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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 4.  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม    55,000 บาท 
              (1)  ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้  55,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 
เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักการช่าง เนื่องจากต้องการครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR 
- เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล 
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว 
- ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/8000 ถึง 30 นาที 
- บันทึกวิดีโอ ระดับ Full HD 1920 × 1080 
- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ภาพต่อวินาที 
- ความไวต่อแสง ISO 100-12800 ปรับได้ 25600 
- ระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 19 จุด 
- เลนส์ EF - S18 -135 mm 
- หน่วยความจ า SDHC Card ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- Filter ส าหรับกล้อง 
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือต้องการเปลี่ยน 
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
- รับประกันสินค้า 1 ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 382  รายการที่ 12(8)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 5.   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 904,900 บาท 
 (1)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  

    ตั้งไว้ 554,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 22 ชุด ๆ ละ 25,200 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559 (รายการที่ 8 และรายการท่ี 58)  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  
 
 



- 316 - 
 

 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  
 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-   มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า  
 ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 
    ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 382  รายการที่ 12(10)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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(2)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ตั้งไว้ 249,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 13 ชุด ๆ ละ 19,200 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านัก 
การช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(รายการที่ 7 และรายการท่ี 58)  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย  
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
 2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-   สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 
    ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 382  รายการที่ 12(11)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(3)  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
    ตั้งไว้ 21,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของส านักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่  
11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 11)  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  จ านวน 1 หน่วย  
      โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
    ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน  

1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 

      ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
-  การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
-   ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน 

     ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร   และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 383  รายการที่ 12(12)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(4)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  
    ตั้งไว้ 72,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
12,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 45) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
    หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  

(Wi-Fi) ได ้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 
    ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง 

ให้ใช้งานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 383  รายการที่ 12(13)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 (5)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) 
    ตั้งไว้ 7,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)  
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  -   มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi 
  -   มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
  -   สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  -   มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
  -   มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดกีว่า  
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  -   สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้  

   รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 -   การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
 -   ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ 
  ส ารองให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 383  รายการที่ 12(14)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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 6.   ครุภัณฑ์อ่ืน รวม 492,000 บาท 
(1)  ค่าเต็นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง ตั้งไว้ 492,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเต็นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง จ านวน 25 หลัง ๆ ละ 19,680 บาท เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจของส านักการช่าง 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 -  เป็นเต็นท์โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีทรงโค้ง 
 -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 
 -  ชนิดผ้าใบวีลอน 
 -  สกรีนชื่อและตราสัญญาลักษณ์ของหน่วยงาน 
 -  วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 383  รายการที่ 12(15) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,739,500 บาท 
 1.  อาคารต่าง ๆ รวม 1,739,500 บาท 
 (1)  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร  
   ตั้งไว้ 1,739,500 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร ขนาดกว้าง 

16.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ณ ศูนย์ซ่อมบ ารุง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 385  รายการที่ 16  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,250,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 7,250,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 500,000   บาท 

(1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  เช่น  วัสดุต่าง ๆ  ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาทิ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการและ 
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560 หน้า 45 รายการที่ 2(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

 ค่าวัสดุ รวม 6,750,000 บาท 
 1.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 300,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ส าหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 40
รายการที่ 1(3)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

 2.  วัสดุก่อสร้าง                                    ตั้งไว้   1,500,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ส าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล เช่น ท่อพีวีซี กาว กรด ฯลฯ 
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 310 รายการที่ 1(2)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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  3.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 4,500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม   แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และตามแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 310  รายการที่ 1(1)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 4.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 450,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ส าหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อบาดาล  เช่น  สารเบโทไนท์  ฯลฯ 
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 310 รายการที่ 1(3)   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
.................................................... 
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,000,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 20,000,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 20,000,000 บาท 
 1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
   ตั้งไว้ 20,000,000   บาท 

(1) โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม 
 ตั้งไว้ 20,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม บริเวณ
พ้ืนที่ถนน สถานที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พ้ืนที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยด าเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนินการ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมและต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการ
ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ของประดับตกแต่ง  ตุง ธง 
โคมงานศิลปกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบให้สอดคล้องกับสถานที่ 
เทศกาล หรือประเพณี ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินโครงการฯ ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/  
ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 212 รายการที่ 2 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

............................................... 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,500,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 6,500,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 6,500,000 บาท 
 1.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
   รวม       6,500,000     บาท 

(1) โครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้                
  ตั้งไว้    3,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเองหรือจ้างเหมาให้นิติบุคคลด าเนินการแทน เช่น ค่าแรงงาน
คนงาน ค่ายามรักษาความปลอดภัย ค่าดูแลสวน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  ตลอดจนการจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 225  รายการที่ 2  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

(2) โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้     
  ตั้งไว้ 500,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้โดยการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ การฝึกอบรม การจัดประชุมสัมมนาหรือจัดท าเอกสาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เช่น 
แผ่นพับ การโฆษณา การจัดท าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562)  ปี 2560 หน้า 225  รายการที่ 3 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : เสริมสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 

(3) โครงการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานท าปุ๋ยหมัก           
 จากของเหลือใช้ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
ท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  โดยจ่ายเป็น ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการด าเนินโครงการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ เช่น คุณภาพน้ าเสีย คุณภาพ
อากาศ คุณภาพน้ า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ด าเนินการ หรือจ้างนิติบุคคลด าเนินการ ตลอดจนการจ้างเหมา 
อ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 – 2562)  ปี 2560 หน้า 226 รายการที่ 4 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

 (4)   โครงการย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร            
  ตั้งไว้ 500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าที่ พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้ด าเนินการเองหรือจ้างนิติบุคคลด าเนินการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า  227 รายการที่  6 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
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(5)  โครงการท าปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
  ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท าปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้ง 
ทางการเกษตร โดยการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการท าปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ 
ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยจ่ายเป็น ค่าซื้อกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ และอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่ามูลสัตว์ 
ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็ น
ผู้ด าเนินการเองหรือจ้างนิติบุคคลด าเนินการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560-2562)  ปี 2560  หน้า 230  รายการที่ 2 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 

งบรายจ่ายอ่ืน รวม    1,000,000 บาท 
รายจ่ายอ่ืน รวม    1,000,000 บาท 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  รวม    1,000,000 บาท 
(1)  โครงการจ้างท่ีปรึกษาตามโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการตามโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มี 
ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ด าเนินการ (ส านักการช่าง) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 
2562) ปี 2560 หน้า 231 รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

 
.............................................................. 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม   74,050,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 73,564,100 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 73,564,100 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  รวม 73,564,100 บาท 

    (1)  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   ตั้งไว้ 1,600,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตาม  
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน กลุ่มองค์กร
เครือข่ายชุมชน ผู้น าชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และขยายผลในการด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   และตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560–
2562)  ปี 2560 หน้า 201 รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน  กลยุทธ์ :  ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเช่ือมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่ 

  (2)   โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องในกิจการสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหา และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่าง 
เท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โดยจ่ายเป็น  ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
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เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 
การพฒันา : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  
ปี 2560 หน้า 202 รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อยา่งสมดลุ
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมลูค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (3)  โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตั้งไว้ 1,864,100 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจัดสวัสดิการและบริการด้านการส่งเสริมศักยภาพ การ
คุ้มครองสิทธิคนพิการในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนพิการ 
และเครือข่ายในการประสานบูรณาการร่วมกันเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง พิธีเปิด ค่าเอกสารในการอบรมสัมมนา ค่าประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

 (4)  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการดูแล รักษา 
              อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูและบ าบัดสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัด
ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ 
สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
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ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการช่าง)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทาง 
การพัฒนา : การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 223  รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   (5)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข  
     ตั้งไว้ 3,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะในเรื่องการดูแล
สุขภาพของประชาชน เช่น การบริการอาหารปลอดภัย การจัดกิจกรรมป้องกันหรือควบคุม
โรคติดต่อที่ส าคัญในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน/กิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค 
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดยจ่าย
เป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 290 
รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้  ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ :  พัฒนา
คุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข 

   (6)  โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 ตั้งไว้ 6,800,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ค่าสนับสนุนหน่วยบริการประชาชน ค่าสนับสนุนซุ้มจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 
298 รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 

  (7)  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานท าให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
    ตั้งไว้ 8,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานท าให้กับประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 
เทคโนโลยี วิชาชีพ การจัดการตลาดแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการน า
ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพ่ิมมูลค่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
สินค้าของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องตลอดจนการจ้าง
เหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา  :  ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 
299 รายการที่ 2 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และความหลากหลายของประชากร 

   (8)  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยด าเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดท าหนังสือ
หรือจัดท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้าน
ประชาธิปไตย พัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองท้องถิ่น การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว  การศึกษา  
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี รวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าหนังสือเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองกิจการสภาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 
301 รายการที่ 4 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

   (9)  โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง การปกครองและกฎหมายสู่ประชาชน 
     ตั้งไว้ 100,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองและ
กฎหมายสู่ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
เช่น การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีวินัยจราจร 
ฯลฯ  โดยจัดท าเป็นหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ 
ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(กองกิจการสภาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 
300 รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ :  ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

   (10)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่    
      ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มสตรีในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มสตรี
ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสตรี และการจัดการประชุม สัมมนา กีฬาและ
นันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีโดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่ายเป็น  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 
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สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 302  รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

   (11)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่    
      ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และการจัดประชุม สัมมนา กีฬาและนันทนาการ
ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ าย โดยจ่ายเป็น  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 303  รายการที่ 2 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 
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  (12)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่    
      ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้กับผู้พิการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้พิการที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้พิการ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็น
คุณค่าของผู้พิการ และการจัดประชุม สัมมนา กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
และทั่วถึง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่  
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการ 
จ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 305  รายการที่ 4 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

   (13)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ 
      ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในการให้การสงเคราะห์ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา 
เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็น
คุณค่าของผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ และการจัดประชุมสัมมนา กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ โดยมุ่งเน้นให้ได้รับการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่าย
เป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  แนวทาง 
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 304  รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

 (14) โครงการป้องกัน บ าบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการป้องกัน บ าบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการรณรงค์ปลูก
จิตส านึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
แก่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น  
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 311  รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคงปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน  กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  (15) โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ 
  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือตอบสนองและสืบสานแนวความคิดตามพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เช่น การจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 347  รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ :  เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
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  (16) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
     ตั้งไว้ 28,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ เนื่องในวโรกาส 
วันส าคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันส าคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคี
ของคนในชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความ
จงรักภักดี เช่น กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งในท้องถิ่นและการแสดงออกถึงความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด ารง
เป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมเพ่ือให้สังคมไทยมีความสามัคคี
และสันติสุขที่ยั่งยืน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการ
พัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 348  รายการที่ 2 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

  (17) โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”  
     ตั้งไว้ 3,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่น
กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
การส่งเสริมท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในทิศทาง
ที่เหมาะสมคามบริบทของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งขององค์กร โดยด าเนินการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาวิชาการคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วไปประเทศ 
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง พิธีเปิด ค่าเอกสารในการอบรมสั มมนา 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุส านักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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การด าเนินโครงการฯ  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม , 
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 319  รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม   กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะ 
และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 งบลงทุน รวม       135,900 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์ รวม       135,900 บาท 
  1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม          44,100 บาท 
     (1)  ค่าเก้าอี้ท างาน ตั้งไว้ 12,600 บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีท างาน จ านวน 9 ตัวๆ ละ 1,400 บาท ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นเก้าอ้ีบุฟองน้ าพร้อมหุ้มหนัง 
2.  ขามีล้อเลื่อน จ านวน 5 ล้อ 
3.  มีทีท้่าวแขน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

     (2)  ค่าโต๊ะท างาน ตั้งไว้ 19,200 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 3 ตัวๆ ละ 6,400 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ 
บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.   เป็นโต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
2.   มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง 
3.   พร้อมกระจก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

     (3)  ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก ตั้งไว้ 12,300 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก จ านวน 3 ตู้ๆ ละ 4,100 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ 
บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือใช้ส าหรับจัดเก็บเอกสาร
ภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก 
2.  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
3.  ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

  2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม          91,800 บาท 
     (1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
      ตั้งไว้ 75,600 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
3 ชุด ๆ ละ 25,200 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไป จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 
8 และรายการที่ 58)  โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน

เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด    
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  

        และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และล าโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารอง  
     ให้ใช้งานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

     (2)  ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  
      ตั้งไว้ 9,600 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 48)  มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน 
        เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 

250 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

     (3)  ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
      ตั้งไว้ 6,600 บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที)  จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการ 
คนพิการทั่วไป จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 
(รายการที่ 41) มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  

        จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ 

        ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน 
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันท าการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่ส ารองให้ใช้งาน

ทดแทน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา:พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 306  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง   
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

 งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท 
       เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวม 350,000 บาท 

 (1)  อุดหนุนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย  
  ตั้งไว้ 350,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าบ้านถวายสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Baan Tawai Creative Village to ASEAN Economic Community : AEC)  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือ 
สั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง 
การพัฒนา  :  ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลติและการกระจายสินคา้ผลติภณัฑชุ์มชนให้ได้มาตรฐาน
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  
หน้า 203  รายการที่ 1 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน   กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชือ่มโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
 

............................................... 
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แผนงานการศาสนา       
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 23,251,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 21,000,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 21,000,000 บาท 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
     รวม 21,000,000 บาท 

1.   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  
        ตั้งไว้ 15,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬา
และนันทนาการ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่ห์ ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  
หน้า 291  รายการที่ 2   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

      2.   โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
  ตั้งไว้ 5,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมมหกรรมกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันคัดเลือกในระดับ
พ้ืนที่ทุกอ าเภอสู่ระดับจังหวัด และการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนหรือการส่งเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนท้องถิ่นท้ังระดับภาคและระดับประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ และความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง
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เป็นการสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์  
ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวน ค่าชุดนักกีฬาและกองเชียร์ ค่าอาหารและน้ าดื่ม ค่าตอบแทน 
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนเจ้าภาพกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าจัดพิธีเชิดชูเกียรติประวัตินักเรียนดีเด่น ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 292  
รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

    3.   โครงการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ  
         ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัด
ภาคเหนือ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินขบวนและพิธีเปิด–ปิดการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  
ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่ห์ ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดท าสูจิบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าชุดนักกีฬา ชุดเดินขบวน ชุดกองเชียร์ ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าด าเนินงานการแข่งขัน 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง 
การพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  หน้า 294  
รายการที่ 4 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 
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 งบลงทุน รวม 1,951,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,951,000 บาท 
   1.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,951,000 บาท 
          (1)  โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ อบจ.เชียงใหม่ อ าเภอแม่อาย 
    ตั้งไว้ 1,951,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือใช้เป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการ 
 1)  ปรับระดับสนามฟุตบอลพร้อมปูหญ้า พ้ืนที่รวม 10,266.28 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ าโดยรอบสนาม ขนาด 0.20 x 0.30 x 394.40 เมตร 
 2)  ปรับระดับลู่วิ่ง พ้ืนที่รวม 4,251.00 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  
หน้า 296  รายการที่ 6 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 
1.  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รวม  300,000 บาท 

(1)  อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
22  ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักการศึกษาฯ)    
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560  
หน้า 295  รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปล ง  
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร 

              ………………………………………….    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 52,400,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 44,400,000 บาท 

ค่าใช้สอย รวม 44,400,000 บาท 
   1.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 3,800,000 บาท 
      (1)  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงาน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันส าคัญของชาติ งานวันส าคัญ 

ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์     
  ตั้งไว้ 3,800,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นต้องใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี 
งานรัฐพิธี งานวันส าคัญของชาติ งานวันส าคัญประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงาน
เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันจักรี วันปิยมหาราช พิธีเปิด–ปิดประชุมสภาฯ 
งานพิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืองานพิธีการทางศาสนา  
ต่าง ๆ เช่น เครื่องไทยทาน อาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่มเงิน 
พุ่มทอง ค่าวัสดุและค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักปลัดฯ) 

   2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
     รวม 40,600,000 บาท 
    (1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     และประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้    40,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ 
ฟ้ืนฟู และสร้างสรรค์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์
และเมืองเก่า รวมทั้งวิถีชีวิตล้านนาและชนเผ่า เพ่ือให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและ
ธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เชียงใหม่ที่มีความแตกต่างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พร้อมเชื่อมโยงสู่คุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายหรือแนวร่วมในการพัฒนาผลักดันแหล่งมรดกชุมชนไปสู่
มรดกชาติและมรดกโลก ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของพลเมือง
เชียงใหม่ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การจัดการองค์ความรู้
และข้อมูลเพ่ือการสืบค้นเรียนรู้ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ การเสริมสร้างปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่เป็น
เอกลักษณ์เชียงใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ รวมถึงการมี ส่วนร่วม
พัฒนาทางศาสนาและวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีถิ่นและเทศกาล 
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ที่ส าคัญทุกพ้ืนที่ การจัดฝึกอบรม สัมมนา การเสริมสร้างค่านิยม แนวปฏิบัติอันดีงาม
และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทุกแขนงให้กับเด็ก
และเยาวชน ประชาชนและพระสงฆ์ การเชิดชูยกย่องปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม การจัดท าสื่อ เอกสารต ารา
ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การติดตาม ศึกษาผลส าเร็จของโครงการ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา : การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 232  รายการที่ 1   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 

    (2) โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนาและ 
     เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (The Sacred City of Chiang Mai) 
       ตั้งไว้    600,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมล้านนาและเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ และการครบรอบอายุเมืองเชียงใหม่ เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนที่และ
พลังแห่งความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ให้ด ารงคุณค่า และความงดงามในมรดกล้านนา และ
สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ให้พร้อมส่งต่อ 
สืบทอด ภูมิปัญญาล้านนาไม่ให้สูญหายไป รวมถึงการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา บนฐานวัฒนธรรมเชียงใหม่และการเตรียมพ้ืนที่
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกในอนาคต อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร  ค่าพาหนะ  
ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (ส านักการศึกษาฯ) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา : การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 233  รายการที่ 2  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 

 งบรายจ่ายอ่ืน รวม       8,000,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม       8,000,000 บาท 
   ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการจัดหา  
   หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง   รวม       8,000,000 บาท 

1.   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ 
     และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางเมืองมรดกโลก (ระยะท่ี 2) 
   ตั้งไว้       5,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ ์และพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางเมืองมรดกโลก 
(ระยะที่ 2) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความช านาญเป็น 
ผู้ด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด (ส านักการศึกษาฯ)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   แนวทางการพัฒนา : การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 234  รายการที่ 3 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์  :  
ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 

2.   โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การ 
ยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art) 

   ตั้งไว้       3,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็น
เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน : 
Craft And Folk Art)  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความช านาญเป็น 
ผู้ด าเนินโครงการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(ส านักการศึกษาฯ)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   แนวทางการพัฒนา : การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 235 รายการที่ 4 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  กลยุทธ์  :  
ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 11,372,700 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 8,516,700 บาท 

  ค่าใช้สอย รวม 8,516,700 บาท 
  1.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้          966,700    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน ้าดอยเต่า อ้าเภอดอยเต่า จั งหวัดเชียงใหม่    
โดยท้าสัญญาขอใช้ที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนื อที่จ้านวน 1,670 ไร่  
ในอัตราค่าเช่าปีละ 10,700 บาท (ส้านักปลัดฯ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์ 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ เช่น การจัดท้าโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมของจังหัดเชียงใหม่ ในรายการ “เรื่องเล่าล้านนากับ อบจ.” โครงการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 25 อ้าเภอในจังหวัดเชียงใหม่  ตลอดการจ้างเอกชนใน 
การจัดท้าประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค้าสั่งหรือหนังสือสั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทาง  
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 205  รายการที่ 1  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

   2.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
     รวม 7,550,000 บาท  
    (1)  โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว    

     ตั้งไว้ 6,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวตลอดทั งปี อาทิ โครงการเชียงใหม่มาราธอน โครงการคาราวานแสดงสินค้า 
บริการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวข้อง ตลอดจนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลด้าเนินการตามโครงการฯ 
(ส้านักปลัดฯ)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 206  รายการที่ 2   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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    (2)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
      ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
การจัดท้าเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ หรือการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเองหรือการจ้าง
เอกชนในการจัดท้ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (ส้านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 207  รายการที่ 3   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

    (3)  โครงการจัดท ารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
     ตั้งไว้ 550,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ้าปี 2560 โดยจ่ายเป็น ค่าจัดท้ารถบุปผาชาติในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดขบวนแห่บุปผาชาติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวข้องในการด้าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 208  รายการที่ 4   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีม่ีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

งบลงทุน รวม 2,856,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม   2,856,000 บาท 
  1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,856,000 บาท 
  (1)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้     2,856,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา  
บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 - บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต้าบลศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทาง 
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว  และตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 219  รายการที่ 12   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 



- 351 - 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 78,538,260 บาท 
 งบบุคลากร รวม 75,039,260 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 75,039,260 บาท 

1. เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้     22,163,640 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน      ตั้งไว้ 403,400 บาท 
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง               

ให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง (ประเภทบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักการช่าง)   

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด 
(ส านักการช่าง)  

3. เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้      505,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้ 2,784,240 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี และเงินปรับตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ของ
ลูกจ้างประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    ตั้งไว้     45,012,720 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (ส านักการช่าง) 
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6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้   4,170,060 บาท         
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด (ส านักการช่าง) 

 งบด าเนินงาน รวม 3,499,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
  1.  วัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ ใช้ประจ าศูนย์เครื่องมือกล เช่น  
 ลวดเชื่อม ใบหินเจียรนัย สี กระดาษทราย ฯลฯ (ส านักการช่าง) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,449,000 บาท 
1.  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,137,000 บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจ าในสถานทีต่่าง ๆ หรือ 
 ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ส านักการช่าง) 

2.  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ตั้งไว้ 50,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ ส าหรับใช้ประจ าในศูนย์ปฏิบัติการ 
 งานซ่อมบ ารุงทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 

3.  ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ส าหรับถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่าน 
 สัญญาณโทรศัพท์มือถือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามท่ีจ่ายจริง และระเบียบ 
 ก าหนด (ส านักการช่าง)       

4.  ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ 
ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
(ส านักการช่าง)       

……………………………………………… 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 403,577,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 139,100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม 20,000,000 บาท 

1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องจักรกล ทีช่ ารุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จ าเป็นต้องท าการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกน  า 
รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกชานต่ า รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถบดล้อเหล็ก  
รถซ่อมอเนกประสงค์ รถลาดยาง รถปูพื นผิวถนน ฯลฯ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 45 รายการที่ 2 (1) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน   กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

 ค่าวัสดุ  รวม 119,100,000 บาท 
  1.  วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างและ 
ซ่อมบ ารุงรักษาถนน สะพาน งานส ารวจถนน สะพาน อาคาร และงานอ่ืน ๆ เช่นผลิตภัณฑ์ 
ยางมะตอย แอสฟัลต์คอนกรีต ทราย หินคลุก หินก่อสร้าง ลูกรัง ปูน เหล็ก ตะปู ค้อน อีเตอร์
เทปวัดระยะ จอบ พลั่ว บุ้งกี๋ สี แปรงทาสี แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ชุดทดสอบการ
ยุบตัวของคอนกรีต ฯลฯ  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 47 รายการที่ 5 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยงกับ 
ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไหล่ และอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถบรรทุกเทท้าย 
รถบรรทุกน  า รถพ่นยาง รถซ่อมถนนอเนกประสงค์ รถเครน รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ใบกวาด ฯลฯ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 41  รายการที่ 1(4) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยงกับ ธุรกิจ
ในชุมชนและท้องถิ่น 
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   3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 40,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับเครื่องจักรกลทุกประเภทที่ใช้ปฏิบัติงาน  
ในพื นที่อ าเภอต่าง ๆ และงานตามโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.  (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 48  รายการที่ 6 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล เช่น น  ากลั่น น  ากรด น  ามันเบรค น  ายา
รักษาหม้อน  า น  ายาล้างหม้อน  า ฯลฯ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 40 รายการที่ 1(2) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยงกับ
ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   5. วัสดุอื่น ๆ รวม 5,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอะไหล่และอุปกรณ์ส าหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เช่น ใบมีด มุมใบมีด ฟันบุ้งกี๋ ประเก็น สายไฮดรอลิค หัวเจาะ ฯลฯ  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  ปี 2560 หน้า 40 รายการที่ 1(1) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

 งบลงทุน รวม   264,477,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 112,442,000 บาท 
  1.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 12,190,000 บาท 

(1)  ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ตั้งไว้ 7,700,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จ านวน 4 คัน ๆ ละ 
1,925,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง) เนื่องจากต้องการครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าครุภัณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทีสู่งกว่า จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  
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1. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสั น 
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 
3. มีก าลังไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 
4. ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร 
5. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
6. น  าหนักของรถรวมน  าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
7. กระบะเทท้ายสามารถเปิดออกได้สามด้าน 
8. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 
หน้า 42 รายการที่ 1(9) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

(2)  ค่ารถบรรทุกชานต่ า ชนิด 10 ล้อ   ตั้งไว้  4,490,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกชานต่ า ชนิด 10 ล้อ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

1. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 10 ล้อ แบบหน้าสั น  
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ  
3. มีก าลังไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า 
4. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 (รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 43 
รายการที่ 1(12) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 



- 357 - 
 

 

         2.  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รวม 96,365,000 บาท 
(1)  ค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ตั้งไว้ 11,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จ านวน 2 คัน ๆ ละ 5,500,000 บาท เพ่ือใช้ 
ในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และโครงการ 
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุน (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

1. เป็นรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Angle Dozer) ติดตั งใบมีดอยู่ข้างหน้าสามารถปรับ
มุมเอียงของใบมีดได้ พื นที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 2.80 ตารางเมตร 

2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
3. มีก าลังไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า 
4. น  าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 12,800 กิโลกรัม 
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 41 รายการที ่1(6) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

(2)  ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) ตั้งไว้ 64,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอ่ืน
ขอรับการสนับสนุน (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยชุดซ่อมถนนลาดยาง 
(Recycling) ประกอบด้วย 

1. รถขุดตัดผสม (Recycling) ขนาดไม่น้อยกว่า 370 แรงม้า จ านวน 1 คัน 
2. รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ ขนาดไม่น้อยว่า 18 ตัน  

จ านวน 1 คัน 
3. ชุดถังโรยปูนขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก  จ านวน 1 ชุด 
4. Rubber Asphalt Chip Sealer ติดตั งบนรถบรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ 

จ านวน 1 คัน 
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 42 รายการที่ 1(8) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (3)  ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ  ตั้งไว้ 8,565,000 บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ จ านวน  2 คัน ๆ ละ  
4,282,500 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุน (ส านักการช่าง) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

1. เป็นรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ น  าหนักปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า 11 ตัน 

2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
3. มีก าลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
4. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 
หน้า 43 รายการที่ 1(11) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (4)  ค่ารถตักหน้าขุดหลัง ตั้งไว้ 3,300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถตักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงถนน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอ่ืนขอรับการ
สนับสนุน (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋ส าหรับตัก
หน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 

2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
3. มีก าลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 
4. มีน  าหนักใช้งาน (Operationg Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 43  
รายการที่ 1(15) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเช่ือมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

 



- 359 - 
 

 

 (5)  ค่ารถขุดตีนตะขาบ ตั้งไว้ 9,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถขุดตีนตะขาบ จ านวน 2 คัน ๆ ละ 4,500,000 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุน (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว 
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 
3. มีก าลังไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า 
4. มีความจุบุ้งก๋ีไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร 
5. น  าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม 
6. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 44 รายการที่1(16) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

         4.  ครุภัณฑ์ส ารวจ รวม 3,887,000 บาท 
(1)  ค่าเครื่องหย่ังธรณี ตั้งไว้ 3,800,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องหยั่งธรณี จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจเช็คระดับ 
น  าบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ น (ส านักการช่าง) 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

1. เป็นเครื่องมือตรวจสอบชั นน  าบาดาลหรือเครื่องหยั่งธรณี (Well logging 
Equipment) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

- ระบบบันทึกข้อมลูธรณีวิทยา 
- หัวหยั่งธรณีวิทยา 
- เครื่องมือถ่ายภาพหลุมเจาะน  าบาดาล 
- ระบบไฟฟ้า (Power Unit) 
- ระบบกว้านและสายเคเบิล (Reel And Cable Unit) 

2. ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 41 รายการที ่1(7)  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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(2)  ค่าล้อวัดระยะทาง  ตั้งไว้ 48,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้อวัดระยะทาง จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การส ารวจโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ น (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

- โครงสร้างขอล้อท าด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง 
- ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร 
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ 32 เซนติเมตร 
- โครงด้ามท าดว้ยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรกควบคุมท่ีมือจับ พร้อมหูหิ ว 
- โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
- มีขาตั งพักเพ่ือความสะดวกในการท างาน 
- มีเข็มชี จุดเริ่มต้นการวัดระยะ 
- มีถุงบรรจุล้อ พร้อมคู่มือการใช้งาน 
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร 
- มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร  แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง 1 เซนติเมตร 
- มีปุ่มกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและท่ีมาตรวัด 
- สามารถวัดระยะได้ทั งระบบเดินหน้าและถอยหลัง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 381  รายการที่ 12(6) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

(3) ค่าเทปวัดระยะ  ตั้งไว้ 39,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะ จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน 
การส ารวจโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ น (ส านักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี  

- สายเทปท าด้วยวัสดุเหล็กเคลือบด้วยไนล่อน 
- มีความยาว 50 เมตร 
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุก ๆ 1 มิลลิเมตร 
- มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปท าด้วยพลาสติก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง 
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร  และตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 381  รายการที่ 12(7) 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 152,035,000 บาท 
  1.  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 93,294,000 บาท 
    (1)  ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตั้งไว้ 3,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการ 
อาชีพงานก่อสร้างที่ท าสัญญาแบบปรับราคาได้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 
หน้า 49  รายการที่ 7 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

      (2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,126,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง  
หมู่ที่ 1 ต าบลยุหว่า (เขต ทต.สันป่าตอง) เชื่อม บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต าบลยุหว่า  
(เขต ทต.ยุหว่า) อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 177  
รายการที่ 253 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,520,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 13 ต าบล 
แม่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 54 
รายการที่ 14 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์: สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ 
เชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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          (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,520,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่นาวาง 
เชื่อม บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 
หน้า 55 รายการที่ 15 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,506,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ต าบลสันทราย 
เชื่อม บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 59  
รายการที่ 24 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,510,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 66
รายการที่ 38 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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      (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,504,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม  
(หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองนะ เชื่อม บ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้าน  
นาน้อย) หมู่ที่ 9 ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 68  
รายการที่ 41 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

      (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 2,049,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5, บ้านแม่ลานค า  
หมู่ที่ 6 ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง เชื่อม บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 ต าบลแม่วิน อ าเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี  
ไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 70 
รายการที่ 46 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

             (9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,752,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลขุนคง เชื่อม 
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 455.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 105 
รายการที่ 112 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (10)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,501,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อสลี เชื่อม  
บ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 122 
รายการที่ 146 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (11)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,999,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก หมู่ที่ 7 ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 132 
รายการที่ 166 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (12)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 4,827,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลแม่สูน เชื่อม 
บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 138 
รายการที่ 177 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเช่ือมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (13)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,501,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ต าบลโป่งน  าร้อน 
เชื่อม บ้านใหม่ชยาราม หมู่ที่ 19 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 139 
รายการที่ 180 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (14)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 999,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านสันป่าตึง บ้านม่วงป๊อก หมู่ที่ 3 
ต าบลแสนไห เชื่อม บ้านม่วงเครือ หมู่ที่ 4 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 142  
รายการที่ 186 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

      (15)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 2,691,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงสาย 107 บ้านวังจ๊อม  
หมู่ที่ 4 ซอย 37 ต าบลเชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม ทางหลวงสาย 107 เลี่ยงเมือง  
บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 15 ต าบลเชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว)  อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม  
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 144 
รายการที่ 190 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (16)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 716,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สาบ เชื่อม 
บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 145 
รายการที่ 192 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (17)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 711,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้อก หมู่ที่ 5 ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอ
สะเมิง เชื่อม บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 146 
รายการที่ 193 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

      (18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,573,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ด าริ หมู่ที่ 7 ต าบลน  าแพร่  
เชื่อม บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 148 
รายการที่ 197 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 4,319,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต าบลสันป่ายาง  
เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,015.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 150 
รายการที่ 202 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,227,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต าบลแม่แตง เชื่อม 
บ้านหนองผึ ง หมู่ที่ 18 ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0 .30 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 152 
รายการที่ 205 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 3,499,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอ 
แม่ออน เชื่อม บ้านปางป่าไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม 
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 169  
รายการที่ 237 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 2,360,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้มป่อย (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) 
หมู่ที่ 4, บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ต าบลดอยแก้ว เชื่อม บ้านขุนยะ หมู่ที่ 19 ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 186  
รายการที่ 270 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,527,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5, บ้านเด่นตะวันใต ้
หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 188 
รายการที่ 273 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,528,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ต าบลฮอด เชื่อม 
บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 190 
รายการที่ 277 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 711,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอง หมู่ที่  1 ต าบลหางดง  
(เขต ทต.ท่าข้าม) เชื่อม ถนนเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง บ้านดอยค า หมู่ที่ 8 
ต าบลหางดง (เขต อบต.หางดง) อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 190 
รายการที่ 278 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,552,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแอ่น 
เชื่อม บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 193  
รายการที่ 283 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 2,323,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลานหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลยางเปียง 
เชื่อม บ้านหลองหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลสบโขง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 193  
รายการที่ 284 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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   (28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 4,649,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ต าบลนาเกียน เชื่อม  
บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการและ 
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 
หน้า 194  รายการที่ 286 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (29) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,368,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลกองแขก 
เชื่อม บ้านยางส้าน หมู่ที่ 8 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 196 
รายการที่ 289 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,008,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 ต าบลแจ่มหลวง  
เชื่อม ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.5050 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 198 
รายการที่ 293 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (31)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,466,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ต าบล 
บ้านจันทร์ เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 199
รายการที่ 295 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (32)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,690,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ต าบลเขื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ะ 
ป่าตอง หมู่ที่ 5 ต าบลน  าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
525.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
(ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ปี 2560 หน้า 75
รายการที่ 56 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (33)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,824,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8 ต าบล 
สันมหาพน เชื่อม บ้านบวกหมื อ หมู่ที่ 1 ต าบลขี เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อม บ้านทุ่ง  
สีทอง หมู่ที่ 10 ต าบลขี เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา 
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 79  
รายการที่ 63 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (34)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 2,024,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
ชุมชนหลิ่งหมื น หมู่ที่ 10 ต าบลป่าไผ่ (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อม ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว  
หมู่ที่ 13 ต าบลป่าไผ่ (เขต ทต.ป่าไผ่) อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 90 
รายการที่ 83 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (35)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 1,317,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนน
เลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแหวน 
เชื่อม ถนนสายหางดง - ท่าขี เหล็ก บ้านน  าโท้ง หมู่ที่ 2 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 106
รายการที่ 114 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (36)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งไว้ 3,275,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
บ้านห้วยน  าขาว หมู่ที่ 1 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ เชื่อม บ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งปี้ อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 117
รายการที่ 137 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (37)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 3,644,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ต าบลดอยหล่อ เชื่อม บ้านใหม่หนองหอย หมู่ที่ 6 ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 118
รายการที่ 138 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (38)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 3,899,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลสบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านแท่นค า หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 121
รายการที่ 145 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (39)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 3,341,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
บ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6 ต าบลดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต าบลมืดกา อ าเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 127
รายการที่ 156 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (40)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,714,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 – บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยทราย เชื่อม บ้านนาหึก หมู่ที่ 1 - บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 154
รายการที่ 209 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (41)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,092,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน  
บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ต าบลแม่ก๊า เชื่อม บ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 177
รายการที่ 252 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล 
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (42)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 2,289,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านตาล 
อ าเภอฮอด เชื่อม บ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 189
รายการที่ 276 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล 
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (43)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล 
     ตั้งไว้ 1,165,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ต าบลสันติสุข 
เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 117
รายการที่ 136 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (44)  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ตั้งไว้ 2,966,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสิงห์ค า หมู่ที่ 6 ต าบล 
ป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านท่าขี ควาย หมู่ที่ 1 ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ สูง 2.60 เมตร ยาว 320.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 87
รายการที่ 78 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (45)  โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก 
     ตั้งไว้ 1,957,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม เชื่อม บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ สูง 1.25 เมตร ยาว 476.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 153
รายการที่ 207 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (46)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ตั้งไว้ 587,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหางดง-ท่าขี เหล็ก 
(ฝั่งขวา) บ้านสันทรายพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแก๋ว เชื่อม บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ต าบลขุนคง 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 118.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 173
รายการที่ 245 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (47)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     ตั้งไว้ 968,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล าเหมืองดง จากบ้านคันธรส 
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย หมู่ที่ 7 ต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 174
รายการที่ 247 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  2.  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 56,741,000 บาท 
   (1)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,751,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย  
หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สา เชื่อม บ้านสบสา-หนองฟาน หมู่ที่ 9 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 85
รายการที่ 76 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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 (2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,460,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบน  าปิง 
บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 4 ต าบลสันโป่ง เชื่อม บ้านซาง หมู่ที่ 4 ต าบลขี เหล็ก อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 86
รายการที่ 77 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,328,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ต าบลท่าวังตาล 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 895.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560  หน้า 88
รายการที่ 79 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (4)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,774,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง 
หมู่ที่ 4 ต าบลสันทรายหลวง เชื่อม บ้านโจ้ หมู่ที่ 5 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 92
รายการที่ 88 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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     (5)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,470,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองแหย่ง 
เชื่อม บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 93
รายการที่ 90 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

            (6)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 830,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่ากล้วย  
หมู่ที่ 2 ต าบลสันนาเม็ง เชื่อม บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3 ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 509.00 เสตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 94
รายการที่ 92 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (7) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,499,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาด 
มะขามหลวง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลมะขามหลวง เชื่อม บ้านขุนคง หมู่ที่ 2 ต าบล 
มะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 656.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 113
รายการที่ 129 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (8)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 2,266,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 
ต าบลสันต้นหมื อ เชื่อม บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 136
รายการที่ 173 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (9)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,131,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว  
หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว หมู่ที่ 12 ต าบลเชียงดาว  
(เขต อบต.เชียงดาว) อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.50 เ มตร ยาว  
508.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 144
รายการที่ 189 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (10)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,624,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก  
หมู่ที่ 1 ต าบลป่าตุ้ม เชื่อม บ้านสันยาว หมู่ที่ 2 ต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 148
รายการที่ 198 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    (11)   โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,933,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบ
ก าแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบลสุเทพ เชื่อม บ้านป่าเป้า  
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร  
ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 158 
รายการที่ 216 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

 (12)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,419,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือค า  
หมู่ที่ 12 ต าบลป่าแดด เชื่อม ถนนปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่เหียะ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ช่วง ดังนี   
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 3  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 158 
รายการที่ 217 และหน้า 159 รายการที่ 219 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (13)   โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,599,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ 
หมู่ที่  5 ต าบลเมืองเล็น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่  8 ต าบลหนองแหย่ง และ 
บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 160
รายการที่ 221 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (14)   โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,502,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันป่าเปา เชื่อม บ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 969.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 161
รายการที่ 222 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล 
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (15)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 890,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศรี  
หมู่ที่ 6 ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย เชื่อม สะพานข้ามน  ากวง บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 
ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 703.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(ส านักการช่าง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 162
รายการที่ 223 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (16)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,414,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ  
หมู่ที่ 4 ถึงบ้านข้างน  า หมู่ที่ 7 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านดงเจริญชัย  
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 164
รายการที่ 226 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (17)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,310,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ 
หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,046.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 164
รายการที่ 227 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

          (18)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,942,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอ  
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 ,260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 165
รายการที่ 228 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (19)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   
     ตั้งไว้ 643,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเหียง  
หมู่ที่ 5 ต าบลป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) เชื่อม บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ช่วง ดังนี  
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 3  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 166
รายการที่ 230 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (20)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   
      ตั้งไว้ 1,602,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่
ทางและวางท่อระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต าบล
ทรายมูล (เขต ทต.สันก าแพง) เชื่อม บ้านร้อง หมู่ที่ 11 ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการ 

1. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
    ยาว 915.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
2. ขยายไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน  า คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
    จ านวน 121 ท่อน  
3. ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จ านวน 15 บ่อ  

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 166
รายการที่ 231 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (21)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,169,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2021  
(ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ต าบลสันก าแพง (เขต อบต.สันก าแพง) เชื่อม  
บ้านร้อง หมู่ที่ 11 ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 636.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 167
รายการที่ 232 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (22)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,161,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแม่จ้อง - 
ม่วงโตน (อบจ.ชม.2012) บ้านสันเข้าแคบกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร ยาว 757.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 167
รายการที่ 233 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (23)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 914,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไร่พัฒนา  
ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ปูคา เชื่อม บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยทราย อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 618.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละอียด 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 168
รายการที่ 234 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (24)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,499,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, 
บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต าบลออนใต้ เชื่อม บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบล
ร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ,000.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 168
รายการที่ 235 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (25)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,840,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน -
หนองแฝก บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ต าบลยางเนิ ง เชื่อม บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ต าบล 
หนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,455.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
(ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 170
รายการที่ 239 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (26)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,567,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง  
หมู่ที่ 2 ต าบลท่ากว้าง เชื่อม บ้านน  าโจ้ หมู่ที่ 6 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 171
รายการที่ 241 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (27)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 2,887,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง หมู่ที่ 7, 
บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ต าบลขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 ช่วง ดังนี   
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 172
รายการที่ 242 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (28)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,410,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย 
เลียบคลองชลประทาน ซอย 2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง หมู่ที่ 5 ต าบลขุนคง เชื่อม บ้าน
สันทราย หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 875.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 173
รายการที่ 244 
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สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (29)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,030,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2116  
(ถนน อบจ.) บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 ต าบลน  าแพร่ เชื่อม บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 552.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 174
รายการที่ 246 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (30)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,081,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 692.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 175
รายการที่ 249 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

(31)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,081,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน  
หมู่ที่ 11, บ้านป่าจี  หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง เชื่อม บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 
ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 553.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 176
รายการที่ 250 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (32)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
     ตั้งไว้ 1,080,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลอง
ชลประทาน 23 ซ้าย บ้านน  าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลน  าบ่อหลวง เชื่อม บ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 
ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 571.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
(ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 176
รายการที่ 251 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

   (33)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต าบลดอนเปา (เขต อบต.ดอนเปา) 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 2 ช่วง ดังนี  
 ช่วงที่ 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
 ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 182
รายการที่ 261 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (34)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง  
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง เชื่อม บ้านป่าจี  หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอ 
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 ,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 184
รายการที่ 265 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

     (35)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าด า  
หมู่ที่ 6 ต าบลดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต าบลมืดกา อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 192
รายการที่ 281 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (36)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
      ตั้งไว้ 1,335,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ปาน - 
บ้านสันเกี๋ยง บ้านดอยสันเกี๋ยง หมู่ที่ 17 ต าบลช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านผานัง หมู่ที่ 2 ต าบลท่าผา 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 196
รายการที่ 290 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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  (37)  โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,036,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) หมู่ที่ 2, 
บ้านหลวง หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองคอง เชื่อม บ้านนาเลา หมู่ที่ 10 ต าบลเชียงดาว อ าเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
(ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 143
รายการที่ 188 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (38)  โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,464,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าไหน่ 
เชื่อม บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขยายไหล่ทางข้างเดียว 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 150
รายการที่ 201 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  (39)  โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ตั้งไว้ 1,300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบล าเหมืองร้องแสะ  
บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ต าบลสองแคว เชื่อม บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอ 
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2 ,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา :  
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 184
รายการที่ 266 
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 
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3.  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  
  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท 
(1) โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา คา่ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
  ตั้งไว้   2,000,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา ก าหนดรายละเอียดรายการประกอบแบบ ค่าก่อสร้างโครงการด้านงานอาคาร  
งานถนน งานสะพาน งานสะพานลอย งานด้านวิศวกรรม งานด้านการผังเมือง งานด้าน
สถาปัตยกรรม งานด้านภูมิสถาปัตย์ งานด้านศิลปกรรม และงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  แนวทางการพัฒนา : 
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณูปการ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื นฐาน   และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 
หน้า 46 รายการที่ 4 

    สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

    …………………………………. 
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           แผนงานการเกษตร 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
    รวม          100,000    บาท 

(1) โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมักจาก 
ของเหลือใช้ ตั้งไว้  100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้ หรือพ้ืนที่บริเวณรอบนอกโรงงานฯ โดยจ่ายเป็น  ค่าเมล็ดพันธุ์พืช  
ค่าดินส าหรับปลูกพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าผ้าใบ หรือพลาสติก ฯลฯ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้ด าเนินการเอง หรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลด าเนินการตามโครงการฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงในการใช้พ้ืนที่ป่าไม้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
เชียงใหม่กับกรมป่าไม้ (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 230  รายการที่ 1  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์  การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

…………………………………. 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ รวม 2,000,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม 2,000,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท 

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  รวม 2,000,000 บาท 

(1) โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกร้อน  
โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินโครงการฯ ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการเอง หรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2558 เรื่อง การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  (ส านักการช่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)  ปี 2560 หน้า 222 รายการที่ 1  
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  
…………………………………. 
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           แผนงานงบกลาง 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง รวม 164,472,470 บาท 
 งบกลาง รวม 164,472,470 บาท 
 1. งบกลาง รวม    148,454,570 บาท 
   (1) ค่าช าระหนี้เงินต้น  ตั้งไว้ 10,820,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ตาม
สัญญาเลขที่ 392/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 งวดที่ 1 (งวดแรก) โดยเป็นเงินต้นที่ 
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย (กองคลัง) 

   (2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้ 4,711,400 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (กองคลัง) 

   (3) ส ารองจ่าย ตั้งไว้ 125,114,070 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นต้องรีบด าเนินการ กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าและไม่ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาไว้ (ส านักปลัดฯ) 

   (4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 7,509,100 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(ม.6) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ และสนับสนุนทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ให้กับ
นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ส านักการศึกษาฯ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562)  ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2560–2562)  ปี 2560  หน้า 253  รายการที่ 10   
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   ยุทธศาสตร์  การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์ :  สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
ค่าบ ารุงสมาคม ในอัตราปีละร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (รายรับจริงประจ าปี พ.ศ. 2558 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน จ านวน 1,395,088,693.81 บาท) (ส านักปลัดฯ) 

    (5) เงินช่วยพิเศษ ตั้งไว ้     300,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าของเงินเดือน ในกรณีข้าราชการองค์การ บริหาร 
ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงความตาย (กองคลัง) 

  2.  บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 16,017,900 บาท 
   (1) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
      ตั้งไว ้    13,500,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 1 
ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2560 ไม่รวมเงินอุดหนุน จ านวน 1,350,000,000 บาท)  (กองคลัง) 

   (2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ตั้งไว ้   600,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่ต าแหน่งครู  
 (เงิน ช.ค.บ.) (กองคลัง) 

   (3) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ตั้งไว ้   1,500,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออกจากราชการ 
หรือมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการก าหนด (กองคลัง) 

   (4) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
      ตั้งไว้    403,900 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ข้าราชการครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
(ส านักการศึกษาฯ) 
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   (5) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) 
      ตั้งไว้    14,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  (ส านัก
การศึกษาฯ) 

 
………………………………… 

 



























 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม ่

โทรศัพท์ 0-5399-8333 ต่อ 402, 404   www.chiangmaipao.go.th 
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