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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2559

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ
ส่วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บันทึกหลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
 แผนงานการศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานระดับมัธยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
 แผนงานสาธารณสุข
- งานโรงพยาบาล
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
แผนงานงบกลาง
- งานงบกลาง
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ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวั ดเชียงใหม่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก ทุกท่าน
ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
1,943,919,576.55 บาท
1.1.2 เงินสะสม
961,628,389.63 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
647,480,675.72 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ
8,505,518.00 บาท
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 5 โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้
106,497,900.00 บาท
ผูกพัน จานวน 26 โครงการ
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
2,190,840.00 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิน้ 1,520,182,121.40 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

109,869,938.68 บาท
31,751,387.48 บาท
51,356,310.35 บาท

-3หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
575,342.19 บาท
หมวดรายได้จากทุน
178,920.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
1,206,907,788.70 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
119,542,434.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
311,144,629.65 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 1,355,645,546.05 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
73,213,423.75 บาท
งบบุคลากร
172,586,707.80 บาท
งบดาเนินงาน
703,020,080.46 บาท
งบลงทุน
368,560,906.06 บาท
งบรายจ่ายอื่น
36,276,427.98 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,988,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
310,570,675.09 บาท
โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจ
217,882,657.63 บาท
หน้าที่
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

109,869,938.68

97,000,000

106,000,000

31,751,387.48

20,340,000

25,740,000

51,356,310.35

40,003,000

44,533,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

575,342.19

602,000

605,000

หมวดรายได้จากทุน

178,920.00

55,000

122,000

193,731,898.70

158,000,000

177,000,000

1,206,907,788.70

1,122,000,000

1,163,000,000

1,206,907,788.70

1,122,000,000

1,163,000,000

119,542,434.00

150,000,000

150,000,000

119,542,434.00

150,000,000

150,000,000

1,520,182,121.40

1,430,000,000

1,490,000,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้ อปท.
รวม
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ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

73,213,423.75

118,275,140

108,656,250

172,586,707.80

230,756,040
800,971,920

250,334,340
755,222,200
325,737,210
10,850,000

703,020,080.46

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

368,560,906.06
36,276,427.98

270,146,900
5,850,000

งบเงินอุดหนุน

1,988,000.00

4,000,000

39,200,000

1,430,000,000

1,490,000,000

รวมจ่ายจากงบประมาณ

1,355,645,546.05
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

235,774,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

139,009,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

239,119,150

แผนงานสาธารณสุข

60,000,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

7,999,680

แผนงานเคหะและชุมชน

83,083,650

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

71,100,000
119,273,700

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

423,883,700
2,100,000

ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง

108,656,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

1,490,000,000

-8รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป

งบ
งบบุคลากร

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

งานบริหาร
งานคลัง

รวม

46,865,240

8,537,400

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

13,709,640

-

เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

33,155,600

8,537,400

22,788,600

64,481,600

งบดาเนินงาน

134,655,000

4,190,000

14,299,800

153,144,800

ค่าตอบแทน

51,330,000

500,000

4,310,000

56,140,000

ค่าใช้สอย

76,119,000

3,290,000

3,492,300

82,901,300

ค่าวัสดุ

5,746,000

400,000

1,697,500

7,843,500

ค่าสาธารณูปโภค

1,460,000

-

4,800,000

6,260,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,788,600
-

78,191,240
13,709,640

708,830

546,500

2,333,100

3,588,430

708,830

546,500

2,333,100

3,588,430

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น ๆ

350,000

500,000

-

850,000

รายจ่ายอื่น

350,000

500,000

-

850,000

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

รวม

182,579,070

13,773,900

39,421,500

235,774,470

-9รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งานเทศกิจ

รวม

16,583,400

-

-

16,583,400

16,583,400

-

-

16,583,400

งบดาเนินงาน

-

-

ค่าตอบแทน

-

-

ค่าใช้สอย

-

-

12,500,000

12,500,000

ค่าวัสดุ

-

-

9,000,000

9,000,000

ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

100,926,000

100,926,000

-

95,000,000

95,000,000

-

-

5,926,000

5,926,000

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

-

รายจ่ายอื่น

-

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

16,583,400

-

21,500,000
-

-

122,426,000

21,500,000
-

-

139,009,400

- 10 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการศึกษา
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งบ
งบบุคลากร

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานการศึกษา
ไม่กาหนดระดับ

รวม

16,075,400

42,622,400

21,152,200

-

79,850,000

16,075,400

42,622,400

21,152,200

-

79,850,000

งบดาเนินงาน

10,311,400

35,418,900

18,265,600

ค่าตอบแทน

243,400

เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

-

ค่าใช้สอย

9,050,000

32,943,700

ค่าวัสดุ

1,000,000

2,475,200

ค่าสาธารณูปโภค

18,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

18,265,600

39,652,000
39,652,000

103,647,900
243,400
99,911,300

-

-

3,475,200

-

-

18,000

60,000

13,856,800

2,574,450

630,000

17,121,250

60,000

5,631,300

1,962,750

630,000

8,284,050

-

8,225,500

611,700

-

8,837,200

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

1,500,000

1,500,000

รายจ่ายอื่น

-

-

-

1,500,000

1,500,000

งบเงินอุดหนุน

-

-

35,000,000

2,000,000

37,000,000

เงินอุดหนุน

-

-

35,000,000

2,000,000

37,000,000

76,992,250

43,782,000

239,119,150

รวม

26,446,800

91,898,100

- 11 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งานโรงพยาบาล

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

-

-

-

-

-

-

60,000,000

-

รวม
-

-

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

-

-

-

ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รายจ่ายอื่น

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

งบลงทุน

รวม

-

60,000,000

60,000,000

-

60,000,000

งบดาเนินงาน

-

-

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

-

-

-

-

60,000,000

-

-

-

-

-

-

-

60,000,000

- 12 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์

รวม

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

5,930,300

-

5,930,300

5,930,300

-

5,930,300

งบดาเนินงาน

1,075,000

ค่าตอบแทน

100,000

-

100,000

ค่าใช้สอย

650,000

394,000

1,044,000

ค่าวัสดุ

195,000

380,000

575,000

ค่าสาธารณูปโภค

130,000

-

130,000

100,000

120,380

220,380

-

120,380

120,380

100,000

-

100,000

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รายจ่ายอื่น

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

7,105,300

774,000

894,380

1,849,000

7,999,680

- 13 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทน

600,000

ค่าสาธารณูปโภค

3,600,000

6,750,000

10,913,950

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

500,000

10,913,950

ค่าครุภัณฑ์

7,250,000

23,950,000
-

งบลงทุน

รวม

-

28,150,000

ค่าวัสดุ

งานสวนสาธารณะ

-

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

-

2,269,700
2,269,700

25,000,000
25,000,000

9,000,000
9,000,000

69,400,000
600,000
58,450,000

-

-

-

-

-

-

13,183,650

-

-

10,913,950

-

10,350,000
-

2,269,700

งบรายจ่ายอื่น ๆ

500,000

-

-

-

500,000

รายจ่ายอื่น

500,000

-

-

-

500,000

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

รวม

39,563,950

9,519,700

25,000,000

9,000,000

83,083,650

- 14 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งานบริหารทั่วไป

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

(00251)

(00252)

รวม

-

-

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

-

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

-

-

ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

งบลงทุน

70,600,000
70,600,000

70,600,000
70,600,000

-

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รายจ่ายอื่น

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

500,000

500,000

เงินอุดหนุน

-

500,000

500,000

-

71,100,000

71,100,000

รวม

- 15 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

-

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

-

-

-

-

-

ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

งบลงทุน

-

ค่าครุภัณฑ์

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

31,000,000
31,000,000

4,268,200
4,268,200

53,566,800
53,566,800

-

10,516,700
10,516,700

10,222,000
10,222,000

95,083,500
95,083,500

14,490,200
14,490,200

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

8,000,000

-

8,000,000

รายจ่ายอื่น

-

-

8,000,000

-

8,000,000

งบเงินอุดหนุน

-

300,000

-

1,400,000

1,700,000

เงินอุดหนุน

-

300,000

-

1,400,000

1,700,000

-

35,568,200

22,138,700

119,273,700

รวม

61,566,800

- 16 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน

-

69,779,400

69,779,400

-

69,779,400

-

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

25,600,000

50,000

149,100,000

149,150,000

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

177,897,000

20,000,000

1,500,000

ค่าครุภัณฑ์

169,100,000

5,600,000
3,147,000

งบลงทุน

รวม

69,779,400
8,797,000

ค่าตอบแทน

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

1,500,000

-

3,147,000

174,707,300

176,207,300

42,013,500

42,013,500

132,693,800

134,193,800

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รายจ่ายอื่น

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

รวม

80,076,400

343,807,300

423,883,700

- 17 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริม
การเกษตร

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและป่าไม้

-

-

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

100,000

ค่าตอบแทน

-

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

2,000,000
2,000,000

2,100,000
2,100,000

ค่าวัสดุ

-

-

-

ค่าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์

-

-

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

งบรายจ่ายอื่น ๆ

-

-

-

รายจ่ายอื่น

-

-

-

งบเงินอุดหนุน

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

งบลงทุน

รวม

100,000

2,000,000

2,100,000
1,490,000,000

แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง

รวม

งบ
งบกลาง

108,656,250

108,656,250

งบกลาง

92,401,650

92,401,650

บาเหน็จ/บานาญ

16,254,600

16,254,600

108,656,250

108,656,250

รวม

- 18 -

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่เป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 และมาตรา 45/1 จึงตราข้อบัญญัตินขี้ ึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัตินเี้ รียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินใี้ ห้ใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจานวนรวมทั้งสิน้
1,490,000,000 บาท (หนึง่ พันสีร่ ้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิน้ 1,490,000,000 บาท
(หนึง่ พันสีร่ ้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

235,774,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

139,009,400

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

239,119,150

แผนงานสาธารณสุข

60,000,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

7,999,680

แผนงานเคหะและชุมชน

83,083,650

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

71,100,000
119,273,700

- 20 -

รายละเอียดประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- 21 -

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริง
ปี 2555
หมวดภาษีอากร
ภาษีบารุง อบจ.
จากสถานค้าปลีกยาสูบ
ภาษีบารุง อบจ.
จากสถานค้าปลีกนามัน/ก๊าซ
รวมหมวดภาษีอากร

ปี 2556

ประมาณการ
2557

2558

ยอดต่าง (%)

2559

83,802,763.54

85,424,485.98

89,547,521.94

81,000,000

7.41 %

87,000,000

16,867,531.48

19,489,831.36

20,322,416.74

16,000,000

18.75 %

19,000,000

100,670,295.02

104,914,317.34

109,869,938.68

97,000,000

1,239,320.00

1,560,240.00

565,160.00

100,000

400.00 %

500,000

19,345,934.05

23,921,083.70

26,991,539.92

20,000,000

25.00 %

25,000,000

394,108.00
127,085.22

129,400.00
57,897.88

80,100.00
96,800.00

10,000
30,000

0.00 %
0.00 %

10,000
30,000

13,440,211.35

3,451,959.94

4,017,787.56

200,000

0.00 %

200,000

34,546,658.62

29,120,581.52

31,751,387.48

20,340,000

106,000,000
- 22 -

หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมตามประมวล
กฏหมายที่ดนิ มาตรา 9
ภาษีบารุง อบจ.
จากผู้เข้าพักโรงแรม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมาย
และข้อบังคับท้องถิน่
ค่าปรับการผิดสัญญา
รวมหมวดค่าธรรมเนียม
ค่าปรับและใบอนุญาต

25,740,000

รายรับจริง
ปี 2555

ประมาณการ

ปี 2556

2557

2558

ยอดต่าง (%)

2559

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดนิ
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

0.00

0.00

0.00

100,000

50.00 %
25.00 %

150,000

30,000.00

524,000.00

37,500.00

400,000

36,066,595.47

47,501,433.32

50,683,836.48

34,503,000

1,669,696.00

6,471,496.00

634,973.87

5,000,000

37,766,291.47

54,496,929.32

51,356,310.35

40,003,000

ค่าจาหน่ายเศษของ

148,732.50

97,941.25

ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนา
และถ่ายเอกสาร

588,900.00
0.00

178,400.00
80.00

427,600.00
40.00

500,000
1,000

723.88

187,276.82

147,702.19

4,000

738,356.38

463,698.07

575,342.19

602,000

118,475.00

547,610.00

178,920.00

55,000

118,475.00

547,610.00

178,920.00

55,000

736,242,121.37

821,363,880.29

769,594,301.99

750,000,000

0.00 %

750,000,000

165,690,436.28

198,900,713.83

211,114,167.78

170,000,000

17.65 %

200,000,000

ดอกเบีย
รายได้จากทรัพย์สนิ อื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

12.69 %
0.00 %

500,000
38,883,000
5,000,000
44,533,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

97,000

3.09 %
0.00 %

100,000

0.00 %

500,000
1,000

0.00 %

4,000

-23-

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

0.00

605,000

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์
ภาษีมลู ค่าเพิ่มตาม
พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

121.82 %

122,000
122,000

รายรับจริง

ประมาณการ

ปี 2555
163,843,381.38

ปี 2556
215,772,731.42

2557
224,273,903.81

3,128,831.57

2,570,145.78

1,925,415.12

2,000,000

1,068,904,770.60

1,238,607,471.32

1,206,907,788.70

1,122,000,000

83,041,525.00

126,518,764.46

119,542,434.00

150,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

83,041,525.00

126,518,764.46

119,542,434.00

150,000,000

150,000,000

รวมทุกหมวด

1,325,786,372.09

1,554,669,372.03

1,520,182,121.40

1,430,000,000

1,490,000,000

ภาษีมลู ค่าเพิ่มที่จดั เก็บ
ตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
ค่าภาคหลวงแร่
รวมหมวดภาษีจัดสรร

2559
211,000,000

0.00 %

2,000,000
1,163,000,000

0.00 %

150,000,000
- 22 -

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

2558
ยอดต่าง (%)
200,000,000
5.50 %

-24-

1,324,598,977.70
-

1,187,394.39

1325786372
228,882,999.94
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รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับ

- 26 -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
………………
ประมาณการรายรับ
หมวดภาษีอากร

รวมทั้งสิน้
1,490,000,000 บาท
รายได้จัดเก็บ
รวม
106,000,000 บาท

ภาษีบารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ
จานวน
87,000,000 บาท
ประมาณการต ากว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ภาษีบารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนามัน/ก๊าซ
จานวน
19,000,000 บาท
ประมาณการต ากว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

25,740,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จานวน
500,000 บาท
ประมาณการต ากว่ ารายรั บจริ งในปี งบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ทีคาดว่าจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. ผู้เข้าพักโรงแรม
จานวน
25,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
จานวน
10,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ทีคาดว่าจะได้รับ

- 27 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
จานวน
30,000 บาท
ประมาณการต าว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 ประมาณการตาม
ทีคาดว่าจะได้รับ เนืองจากองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่ มีนโยบายให้
ผู้ประกอบการชาระภาษีบารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกนามัน และค่าธรรมเนียม
บารุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม ชาระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ภายในระยะเวลา
ทีกาหนด
ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
200,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ที คาดว่ าจะได้ รั บ เนื องจากองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี นโยบายให้
ผู้ รั บ จ้ างด าเนิ น การโครงการต่ า ง ๆ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที ก าหนด
ตามสัญญาจ้าง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 44,533,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน
จานวน
150,000 บาท
ประมาณการสู ง กว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 ประมาณการตาม
ทีคาดว่าจะได้รับ ตามการกาหนดหลักเกณฑ์เงือนไขผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ
ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณี
เชิญชวนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร ณ ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการให้เช่า
ทรัพย์สิน ฉบับลงวันที 20 กรกฎาคม 2558
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที
จานวน
500,000 บาท
ประมาณการสู งกว่ ารายรั บจริ งในปี งบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ทีคาดว่าจะได้รับ ตามการกาหนดหลักเกณฑ์เงือนไข ผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ
ในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณี
เชิญชวนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร ณ ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการให้เช่า
ทรัพย์สิน ฉบับลงวันที 20 กรกฎาคม 2558 และตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรือง ค่าบริการ พ.ศ. 2554 ลงวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2554
ได้กาหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการใช้สถานที การยืมใช้พัสดุและการรับ
กาจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย

- 28 ดอกเบีย
จานวน 38,883,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
จานวน 35,380,000 บาท
ประมาณการต ากว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน เนืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลด
อัตราดอกเบียเงินฝากธนาคาร และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่
มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสินโดยเร็ว ทาให้
ยอดเงินฝากธนาคารลดลง
ดอกเบียเงินฝาก กสอ.
จานวน
3,500,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ตามทีคาดว่าจะได้รับ
ดอกเบียเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ จานวน
3,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับ
รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ
จานวน
5,000,000 บาท
ประมาณการสู งกว่ ารายรับจริ งในปี งบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ที คาดว่ า จะได้ รั บ ตามข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เรื อง
ค่าบริการ พ.ศ. 2554 ลงวันที 26 เมษายน 2554 ซึงได้กาหนดอัตราเรียกเก็ บ
ค่าบริการในการขอใช้สถานที การยื มใช้ พัสดุ และการรั บ ก าจัดขยะมู ลฝอย ณ
ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

605,000 บาท

ค่าจาหน่ายเศษของ
จานวน
100,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ทีคาดว่ า จะได้ รั บ เนื องจากองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชียงใหม่ ได้ด าเนิ นการ
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรและมีการ
จาหน่ายขยะรีไซเคิลทีคัดแยกในแต่ละเดือน
ค่าขายแบบแปลน
จานวน
500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับ ตามจานวนงานโครงสร้างพืนฐานทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- 29 ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
จานวน
1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับ
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ
จานวน
4,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับ

หมวดรายได้จากทุน

รวม

122,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
122,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตาม
ที คาดว่ า จะได้ รั บ เนื องจากในปั จ จุ บั น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินไปบางส่วนแล้ว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 1,163,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
จานวน 750,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการใกล้เคียง
กับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พรบ.กาหนดแผนฯ
จานวน
200,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริง ในปีงบประมาณ 2557 โดยประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับ เนืองจากเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยชะลอตัว และคาดว่าการจัดเก็ บ ภาษีของประเทศจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีคาดการณ์ไว้
ภาษีมูลค่าเพิมทีจัดเก็บตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5
จานวน
211,000,000 บาท
ประมาณการต ากว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
2,000,000 บาท
ประมาณการสู ง กว่ า รายรั บ จริ ง ในปี ง บประมาณ 2557 โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 150,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน
150,000,000 บาท
ประมาณการสู งกว่ารายรับ จริ งในปี งบประมาณ 2557 เนื องจากกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิน ได้แจ้งแนวทางการประมาณการรายรับและจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป ด้านการศึกษาและเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการ
ศึ ก ษาภาคบั ง คั บ โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น (ที มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด )
เตรียมการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาและรายการเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การจัดสรร (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ว นทีสุ ด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุ นายน 2558 และตามหนังสื อ
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ น ด่ ว นที สุ ด ที มท 0809.4/ว1191 ลงวั น ที
12 มิถุนายน 2558)

****************************
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รายงานประมาณการ
รายจ่าย
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,490,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

182,579,070 บาท

งบบุคลากร
รวม
46,865,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
13,709,640 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว้
1,765,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ป รึก ษานายกองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวั ด และกรรมการสภาองค์ก ารบริหารส่ว น
จังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
2. เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้
390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวั ด ที่ป รึก ษานายกองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว้
390,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวั ด ที่ป รึก ษานายกองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
4. เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบจ.
ตั้งไว้
1,099,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การ
บริห ารส่ว นจั ง หวั ด ที่ป รึ ก ษานายกองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวั ด และกรรมการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
10,064,160 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนต าแหน่ งประธานสภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ย งใหม่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ นและ
ค่ าตอบแทนนายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวั ด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (กองกิจการสภาฯ)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
33,155,600 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
22,923,600 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ของข้ า ราชการ
องค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัด จังหวัดเชีย งใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
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รวม
974,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงิน เดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
- เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตาแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.) ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกาหนด
ตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สานักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
632,400 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทบริ ห าร และประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะให้ กั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่ว นจังหวั ด จังหวัดเชีย งใหม่ก าหนด โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไ ม่เ กิน 12 เดือ น
(สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ และกองการเจ้าหน้าที่)
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
1,342,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจ า เงิ น ปรั บ ปรุ ง ค่ า จ้ า งประจ าปี และเงิ น ปรั บ ของ
ลูกจ้างประจาตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ)
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
รวม
15,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตาม
บัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้น
สูงสุดของอันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักปลัดฯ)
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รวม
6,583,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่)
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
683,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าหนด (ส านั ก ปลั ด ฯ
กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
งบดาเนินงาน
รวม
134,655,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
51,330,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
รวม
50,080,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ สาหรับเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนัก งานจ้าง
และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ าตามหลั กเกณฑ์ ของทางราชการ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2557 และที่ มีก ฎหมาย ระเบีย บ ข้อบั งคับ คาสั่ งหรื อ
หนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
- เพื่อ จ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ ผู้อ่า น ตรวจและประเมิ นผลงานหรื อ
คณะกรรมการที่ ไ ด้รั บ แต่งตั้ งให้ ป ฏิ บัติห น้าที่ เ กี่ ย วกั บ งานบริหารงานบุ คคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง ปฏิบัติ ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัด จังหวัดเชีย งใหม่
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม

- 184 สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) ตามหนังสือสานักงาน ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 255 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับ
ตาแหน่งที่มเี หตุพิเศษตาแหน่งนิตกิ ร (พ.ต.ก.) (กองการเจ้าหน้าที่)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ การ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองกิจการสภาฯ)
2. ค่าเบี้ยประชุม
รวม
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ประจาสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เข้าประชุม (กองกิจการสภาฯ)
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้
1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท. และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
ค่าใช้สอย
รวม
76,119,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
17,301,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารให้ ผู้ รั บ จ้ า งท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ จ้ า ง เช่ น ค่ า จ้ างเหมารั ก ษาความปลอดภั ย จ้ า งเหมาท า
ความสะอาด จ้างเหมาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ค่าดูแลรักษาลิฟต์
จ้ า งเหมาก าจั ด ปลวก จ้ า งเหมาดู ด ส้ ว ม จ้ า งเหมาตกแต่ ง สวนหย่ อ ม ค่ า โฆษณา
ประชาสั มพั นธ์ เผยแพร่ข่ าวสารกิจ กรรมขององค์ ก ารบริ หารส่ว นจัง หวั ดเชี ย งใหม่
ทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทาหนังสือ เอกสาร รายงานสรุปผล
การประชุมสภาท้องถิ่ น ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจ้างเหมา
อื่น ๆ ที่เ ป็น กิ จการในอ านาจหน้า ที่ ขององค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด ถือ ปฏิ บั ติ ต าม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง

- 185 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 447 รายการที่ 1, แนวทางการพัฒนา :
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริ ห ารจั ด การและการตรวจสอบควบคุ ม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 462 รายการที่ 3, หน้า 463 รายการที่ 4,
หน้า 464 รายการที่ 5 และหน้า 465 รายการที่ 6, แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้า งปัจจั ย
สนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559
หน้า 493 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน, เสริมสร้างระบบ
การทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
2,500,000 บาท
(1) ค่ารับรอง
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อาหาร ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ค่ า ของขวั ญ ค่ า พิ ม พ์ เ อกสาร ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย
ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศดูงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ง ร่ว มต้อนรับ บุค คลหรือ คณะบุคคล ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า รั บ รองและค่ า เลี้ ย งรั บ รองขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สานักปลัดฯ)
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลีย้ งรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นกั บ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ใ ห้รวมถึงผู้เ ข้าร่วม
ประชุม อื่น ๆ และเจ้ าหน้ าที่ ที่เ กี่ ย วข้องซึ่ง เข้า ร่ว มประชุ ม ถื อปฏิบัติ ตามหนั งสื อ

- 186 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (สานักปลัดฯ)
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
55,668,000 บาท
(1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในงานราชพิธี
รัฐพิธี พานประดับ พุ่มดอกไม้ เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์
หรือพวงหรีด ส าหรับ ศพผู้มีเ กี ย รติ ตลอดจนพิธีเ ปิ ดและปิด ประชุมสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดและกิจการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับ
พุ่มดอกไม้ (สานักปลัดฯ)
(2) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ของขวั ญ ของรางวั ล ถ้ ว ยรางวั ล หรื อ เงิ น รางวั ล ค่ า สมนาคุ ณ
อั น เกี่ ย วกั บ กิ จ การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด รวมถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ข อ
สนับสนุนรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบหรือ
แลกเปลี่ย นให้ แ ก่ แ ขกผู้ ม าเยี่ ย มเยือ น หรื อช่ ว ยปฏิ บัติ ง านหรือ บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น
ช่วยเหลือกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สานักปลัดฯ)
(3) โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และ
พนัก งานจ้า งขององค์ ก ารบริ หารส่ วนจั งหวัด เชีย งใหม่ โดยองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด สถานที่ ค่ า พิ ธี เ ปิ ด -ปิ ด ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ลงทะเบี ย น
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่ พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ

- 187 ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 433 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(4) โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ตั้งไว้
11,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และ
พนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมคณะผู้ บ ริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เอง หรือ
องค์ก รหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบีย น
ค่า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า อาหารกลางวั น ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จั ด
สถานที่ พิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)

- 188 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒ นาท้ องถิ่นเข้า สู่ประชาคมอาเซี ยน และตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 435 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(5) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก อบรมเพื่อพัฒนาศัก ยภาพและทัก ษะทาง
วิ ช าชี พ ตามสายงาน โดยการจั ด ฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 200 คน ที่องค์การ
บริหารส่ว นจังหวัด เชีย งใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบีย น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ย ง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุ
อุ ป กรณ์ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ
เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 436 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการทางาน
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ การท างาน โดยจั ด การฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห าร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จ านวน 100 คน ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด าเนิ น การเอง หรื อ ให้
หน่วยงานหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก

- 189 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่
พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
และการเข้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 437 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่วัยเกษียณ
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
บุค ลากรสู่ วั ย เกษีย ณ โดยการจั ดฝึ ก อบรมผู้ บ ริ หารองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวั ด
เชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้า งในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น จ านวน 50 คน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบัน
อื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุ
อุ ป กรณ์ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 438 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

- 190 (8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่ าใช้ จ่ายตามโครงการฝึก อบรมหลัก สูตรความรู้เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนัก งานจ้างในสั งกั ด องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่ และบุคลากรองค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นอื่น จานวน 300 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ด าเนิ น การเอง หรื อ ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ สถาบั น อื่ น เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ ม ค่าจัด สถานที่ พิธีเ ปิด –ปิ ด ค่าวัสดุอุป กรณ์ ค่าตอบแทนวิท ยากร
ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 439 รายการที่ 8
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(9) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน
สาหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
260,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรการเสริ ม สร้ างคุ ณธรรม
จริ ย ธรรมในการท างานส าหรั บ บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดยการจั ด ฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า งในสั ง กั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ ดาเนินการ โดยจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร
ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของ

- 191 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 440 รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(10) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM)
ตั้งไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) โดยการ
จัด ฝึ ก อบรมผู้ บ ริ หารองค์ ก ารบริ หารส่ว นจัง หวัด เชีย งใหม่ สมาชิก สภาองค์ ก าร
บริ หารส่ ว นจัง หวั ด เชีย งใหม่ ข้ าราชการครู บุ คลากรทางการศึ ก ษา ข้า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน
50 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือ
สถาบันอื่ นเป็นผู้ ด าเนิน การ โดยจ่ายเป็น ค่ าลงทะเบีย น ค่าเช่า ที่พัก ค่ าพาหนะ
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด–ปิด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ ในการฝึกอบรม
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 441 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

- 192 (11) โครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการปฐมนิเ ทศข้า ราชการองค์ ก ารบริ หารส่ ว น
จังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
ตั้งไว้
68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ
ข้าราชการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ลูก จ้างประจา และพนัก งานจ้างในสังกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนั ก งานจ้ า งใหม่ จ านวน 100 คน ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ดาเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 442 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(12) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการลงโทษทางวิ นั ย การให้ อ อกจากราชการ
การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ และแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ข้า ราชการองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวั ด เชีย งใหม่ โดยการจั ดฝึ กอบรมข้ าราชการ
ลู กจ้ างประจ า พนั กงานจ้ างในสั งกั ดองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จ านวน
150 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ใ ช้ใ นการฝึ ก อบรม ถือ ปฏิบั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- 193 พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 443 รายการที่ 12
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(13) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการประชาชน
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดบริก ารประชาชน
ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ชั้น 2 ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัด
เชีย งใหม่ หรื อเคาน์ เ ตอร์บ ริก ารประชาชนที่ อ ยู่ใ นความดูแลและรับ ผิด ชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ
ส านัก งาน ตลอดจนค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ศูน ย์ บ ริ ก ารประชาชน (GCS)
(กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา: การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 452 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(14) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบแข่งขัน การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษ
ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่า เช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 458 รายการที่ 12

- 194 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(15) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชน
(Press Relationship)
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่พบสื่อมวลชน (Press Relationship) โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก รวมทั้งค่าบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามโครงการฯ (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 466 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(16) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกาหนด
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่ กฎหมายกาหนด โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ประชาสั มพั นธ์เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการ
เลื อ กตั้ ง แก่ ป ระชาชน ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินการเลือกตั้ง (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒ นา : ส่งเสริ มการมีส่ วนร่วมของทุก ภาคส่ว นในการบริ หารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 467 รายการที่ 8
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

- 195 (17) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
25,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ งผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์
ประชาสั มพั นธ์ เกี่ ย วกั บการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูป โภค ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการเลือกตั้ง (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 468 รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(18) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยโดยการส่งเงินคืน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความ
เสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ ระสบภัยแล้ว ถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งคืนเงินกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. 2551 หนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และเป็น
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหาย กรณีเกิดความ
เสีย หายจากทรัพ ย์สิ นขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวั ดเชี ย งใหม่ หรือ ทรั พย์สิน ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครอบครองหรือได้รับมอบอานาจให้ควบคุม
ดูแล หรือ ความเสียหายอันเกิดจากการกระท าความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่
หรือความเสียหายกรณีอื่น ๆ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ ก ารชดใช้ สิ น ไหมทดแทน กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท าละเมิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท
0804.4/ว144 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)

- 196 (19) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว้
4,800,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รและนอก
ราชอาณาจักร ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวั ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่ว นจังหวั ด สมาชิก สภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พั ก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้องกั บ การเดินทางไปราชการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้ าหน้า ที่ท้องถิ่ น พ.ศ. 2555 และแก้ ไ ขเพิ่ม เติม และที่ มีก ฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการ
เจ้าหน้าที่)
4. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชารุด
เสี ย หายจ าเป็ น ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี สามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ
(สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
ค่าวัสดุ
รวม
5,746,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
896,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุ ก ารใช้ ง านไม่ ยื น นาน สิ้ น เปลื อ ง หมดไป หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะอั นสั้ น เช่ น
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สานักปลัดฯ กองกิจการ
สภาฯ กองการเจ้าหน้าที)่
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้สาหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
วัสดุไฟฟ้าที่เก่าและชารุดให้สามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย (สานักปลัดฯ กองการ
เจ้าหน้าที่)
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ตั้งไว้
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ
ไม้กวาด ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ
กองการเจ้าหน้าที่)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
3,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ าวั สดุ น้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่ อลื่นต่าง ๆ ส าหรั บใช้กั บ ยานพาหนะรถยนต์
รถจัก รยานยนต์ เครื่องตัด หญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ใ นการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวมตลอดถึงรูปสีและขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ที่ เ กี่ ย วกั บ งานประชาสั ม พั น ธ์ เช่ น ฟิ ล์ ม ถ่ า ยภาพนิ่ ง แผ่ น บั น ทึ ก ความจ า
เทปบันทึกเสียงและวีดีโ อ ฯลฯ เพื่อใช้ใ นงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการ
ปฏิบัติราชการประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ)
6. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา
ต่ อ หน่ ว ยหรื อ ต่ อ ชุ ด ไม่ เ กิ น 20,000 บาท (ส านั ก ปลั ด ฯ กองกิ จ การสภาฯ กองการ
เจ้าหน้าที)่
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
1,460,000 บาท
1. ค่าบริการไปรษณีย์
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและค่าไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักปลัดฯ)
2. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
รวม
860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ย วกั บ การใช้ระบบอินเทอร์เ น็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สานักปลัดฯ กองแผนและงบประมาณ กองคลัง)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 457 รายการที่ 11, แนวทางการพัฒนา : จัดหา/
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ปี 2559 หน้า 485 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน และกลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

งบลงทุน
รวม
708,830 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
708,830 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
294,830 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรับ บุ ค ลากรส านั ก ปลั ดฯ และจัด หามาทดแทนครุ ภัณฑ์ ที่ เ สื่ อมสภาพ ช ารุ ด
เสีย หายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอีบ้ ุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีลอ้ เลื่อน จานวน 5 ล้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 479 รายการที่ 1(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า เก้ า อี้ท างาน จ านวน 5 ตั ว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อ ให้มี ค รุภั ณ ฑ์
เพี ย งพอส าหรั บ บุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที่ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอีบ้ ุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีลอ้ เลือ่ น จานวน 5 ล้อ
3. มีที่ท้าวแขน
4. มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้
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แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 492 รายการที่ 10(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
25,600 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็ นค่ าโต๊ ะท างานเหล็ก จ านวน 4 ตัว ๆ ละ 6,400 บาท เพื่ อใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
2. มีล้ินชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง
3. ติดตัง้ กระจกหน้าใส
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 479 รายการที่ 1(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
4,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานสาหรับนักบริหาร จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองการเจ้าหน้าที่ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหาย
จากการใช้ ง าน เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะทางานไม้ติดแผ่นเมลามีนอย่างดี
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 75 เซนติเมตร
3. มีล้ินชักเก็บของด้านขวา 3 ช่อง และตรงกลาง 1 ช่อง
4. มีช่องเก็บของด้านซ้าย 1 ช่อง พร้อมประตูเปิด-ปิด สามารถล๊อคกุญแจได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร แ ละตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 492 รายการที่ 10(8)
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บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 5 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพี ย งพอส าหรั บ บุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที่ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ตดิ แผ่นเมลามีนอย่างดี
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 ซม.
3. มีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด สามารถเลื่อนเข้าออกได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจั ดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 492 รายการที่ 10(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท
เพื่อใช้จัด เก็บ เอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นให้เป็นระเบียบของสานัก ปลัดฯ และ
จัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก
2. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
3. มีขนาดไม่น้อยกว่า 88 x 40 x 85 ซม.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 479 รายการที่ 1(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 201 (7) ค่าเครื่องทาลายเอกสาร
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
- เป็นแบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 482 รายการที่ 4(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล
ตั้งไว้
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดทา
เอกสารประกอบการฝึกอบรม การบรรยาย การจัดทาข้อสอบเพื่อใช้ในการสรรหา
บุคลากรและงานอื่น ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
- สามารถย่อ-ขยายได้
- พืน้ ที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 491 รายการที่ 10(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้ างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 202 (9) ค่าเครื่องทาบบัตร
ตั้งไว้
9,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทาบบัตร จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ บันทึกการปฏิบัติงานของ
บุค ลากรในสั งกั ด องค์ก ารบริหารส่ วนจังหวัดเชีย งใหม่ และทดแทนเครื่องเดิม ที่
ใช้งานมานานเกิดการชารุดเสียหาย ทาให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง (กองการ
เจ้าหน้าที่) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รองรับการ์ดได้ไม่นอ้ ยกว่า 10,000 ใบ
2. บันทึกการเข้าออกได้ไม่น้อยกว่า 100,000 รายการ
3. สามารถเชื่อมต่อ TC/IP,RS485,WG26
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 492 รายการที่ 10(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
2,000 บาท
(1) ค่าโทรโข่ง
ตั้งไว้
2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โทรโข่ง จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมและปฏิบัติ งานของ
กองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโทรโข่ง ขนาด 80 W
2. ระยะเสียงไกล 600 เมตร
3. มีไมค์แบบกดแยกอิสระจากตัวเครื่อง มีเสียงไซเรน มีสายสะพาย
4. มีแบตเตอร์ร่ชี าร์จในตัว ใช้งานได้ 8-10 ชั่วโมง
5. ใช้ถ่านขนาด size D 8 ก้อน (1.5 V)
6. มีน้าหนัก 1.45 Kg.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 492 รายการที่ 10(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 203 3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
163,800 บาท
(1) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ตั้งไว้
39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการนาเสนอ
ผลงานต่าง ๆ ประกอบการบรรยายของสานัก ปลัดฯ จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
- มีระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 479 รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ตั้งไว้
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการนาเสนอ
ผลงานต่าง ๆ ประกอบการบรรยายของกองการเจ้าหน้าที่จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
- มีระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 492 รายการที่ 10(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 204 (3) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ จานวน 1 กล้อง
เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชารุด และเพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
1. เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล DSLR
2. มีเลนส์ ขนาดไม่ต่ากว่า EF-S 18-200 mmf23.5-5.6 IS
3. เซนต์เซอร์ CMOS มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.2 ล้านพิกเซล
4. มีความไวแสง ISO 100-12800 ขยายได้ถึง 25600
5. หน้าจอ LCD ทัชสกรีน ขนาดไม่ตากว่
่ า 3.0 นิว้ ปรับหมุนได้
6. บันทึกภาพวิดีโอ ระดับไม่น้อยกว่า Full HD 1920x1080
7. ระบบออโต้โฟกัสไม่ต่ากว่าแบบ Cross-type 19 จุด
8. ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/8000-30 วินาที
9. ถ่ายภาพต่อเนื่อง 7 ภาพต่อวินาที
10. มีระบบ Wi-Fi ในตัวกล้อง และมีระบบแฟลชในตัว
11. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน
12. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
13. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติ อล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 479 รายการที่ 1(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
22,900 บาท
เพื่อ จ่ายเป็ นค่า กล้ องถ่ ายภาพนิ่ง ระบบดิ จิต อลพร้อ มอุป กรณ์ จ านวน 1 กล้อ ง
สาหรับใช้ในการบันทึกภาพกิจกรรมการฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของกองการ
เจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
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เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล DSLR
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิว้
ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
แบบ CMOS หรือดีกว่า
5. ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 5 ภาพต่อวินาที
6. ความเร็วชัดเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1/4000-30 วินาที
7. มีเมมโมรี่การ์ด ไม่น้อยกว่า 4 GB
8. มีระบบแฟลซ (Flash) ในตัว
9. สามารถถอดเปลี่ยนสือ่ บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
10. เลนส์มีระยะโฟกัส 18-55 mm หรือดีกว่า
11. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
12. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 491 รายการที่ 10(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเลนส์มุมกล้อง
ตั้งไว้
23,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เลนส์มุมกล้อง EF-S 10-22 mmf/3.5-4.5 USM จานวน 1 อัน
เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชารุดและเพื่อให้มอี ุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
1. ระยะโฟกัส (Fucal Length) ขนาดไม่น้อยกว่า 10-22 mm
2. รูรับแสงกว้างที่สุด (Maximum Aperture) ขนาดไม่น้อยกว่า f/3.5
3. รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture) ขนาดไม่น้อยกว่า f/22-27
4. องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 elements/10
groups
5. ระยะโฟกัสต่าสุด (Minimum Focus Distonce) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.24 m.
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7. จานวนของม่านรับแสง (Number of Diaphragm Blodes) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ใบ
8. มุมของภาพ (Picture Angle) APS-C
9. ขนาด (Dimensions) มีขนาดไม่น้อยกว่า 83.5 mm x 89.8 mm
10. ระบบช่วยโฟกัส (Focus Adjustment) USM และเลนส์ฮูด (Hood) Ew-83E
11. ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment Size) ขนาดไม่น้อยกว่า 77 mm. มี Filter
UV ป้องกันหน้าเลนส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 479 รายการที่ 1(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
248,200 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
95,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
พร้อมอุป กรณ์ จานวน 5 ชุด ๆ ละ 19,100 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อทดแทนของเดิมของสานักปลัดฯ จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 7 และ
รายการที่ 52) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน มีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
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Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 480 รายการที่ 1(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตั้งไว้
130,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จานวน 5 ชุด ๆ ละ 26,100 บาท เพื่ อส่งเสริม และสนับ สนุนการปฏิ บัติงานของ
กองการเจ้ า หน้ า ที่ และกองกิ จ การสภาฯ จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 8 และรายการที่ 52)
โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz จานวน 1 หน่วย
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สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มคี วามสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่ อ มเสร็ จ ภายใน 3 วั น ท าการ หากเกิ น กว่ า นั้ น มี เ ครื่ อ งหรื อ อะไหล่ ส ารอง
ให้ใช้งานทดแทน

- 209 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 482 รายการที่ 4(1), 4(2) และหน้า 491
รายการที่ 10(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิ ภาพทั นสมัย และสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิ มพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการ
เจ้าหน้าที่ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุ มภาพันธ์
2558 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้
ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 491 รายการที่ 10(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 210 (4) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
ตั้งไว้
7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 44) โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่
สารองให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปัจ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 491 รายการที่ 10(3)

- 211 สอดคล้อ งตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัดเชีย งใหม่ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

งบรายจ่ายอื่น
รวม
350,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
350,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวม
350,000 บาท
1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งไว้
350,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาด าเนิ น การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริ ห ารจั ด การและ
การตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 477
รายการที่ 16
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

...............................................
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

13,773,900 บาท

งบบุคลากร
รวม
8,537,400 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวม
8,537,400 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
7,279,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับ ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
150,300 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นในอั ต ราเท่ า กั บ อั ต ราเงิ น ประจ าต าแหน่ ง
ให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง (ประเภทบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ วน
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิ เศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับ
การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชี
อัต ราเงิ น เดื อ นเดิ ม ถึ ง ขั้ น สูง สุ ด ของอั น ดั บ ตามประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ เฉพาะให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวั ด จังหวั ด เชีย งใหม่ก าหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไ ม่เ กิ น 12 เดือน (กองแผนและ
งบประมาณ)
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
946,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กองแผนและงบประมาณ)

- 213 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
93,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
งบดาเนินงาน
รวม
4,190,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
500,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองแผนและงบประมาณ)
ค่าใช้สอย
รวม
3,290,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่ง อย่างใด และอยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ จ้ า ง เช่ น ค่ า จั ด ท าเอกสาร แผ่ น พั บ โปสเตอร์ ตลอดจน
การจ้ า งเหมาอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น กิ จ การในอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
3,150,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์ กร โดยการ
ฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 รุ่น ๆ ละ
50 คน รวม 200 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง โดย
จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิท ยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่าย

- 214 อื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีก ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 434 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(2) โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนการ
ด าเนิ นงาน โดยจ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่ ายในการดาเนิ นการ เช่น การจั ดเวที ป ระชาคม
อาเภอในเขตพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจั ด ท าแผนฯ ค่ า จ้ า งองค์ ก รหรื อ สถาบั น ในการจั ด ท าแผนฯ จั ด การประชุ ม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่ า จั ด ท าเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 469 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

- 215 (3) โครงการประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการประสานการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการประสานการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น การจัด ทากรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
การประสานและบูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ทั้งนี้
เพื่อให้การประสานการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวั ด เชีย งใหม่ เ ป็น ไปด้ วยความเรีย บร้อ ย ถือปฏิบัติ ตามระเบีย บกระทรวง
มหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและ
งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 470 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงและประชุ ม พิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ย
ค่าจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านงบประมาณ การจัดทาเอกสารข้อบัญญัติฯ การจัดทา
เอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัด

- 216 สถานที่ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่ า จั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นงบประมาณ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 471 รายการที่ 12
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(5) โครงการบริหารจัดการงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการบริหารจัดการงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ของคณะ
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า การดาเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ค่าจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ อ งดื่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
ที่เ กี่ ย วข้องกั บ การด าเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2555 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2558 และที่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)

- 217 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่ง เสริ มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนในการบริหารจัด การและการ
ตรวจสอบ ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 473 รายการที่ 13
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(6) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงานในประเทศ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ
ในการดู ง าน ค่า ใช้ จ่า ยในการเดิน ทางไปราชการ ค่า ใช้ จ่ายในการจั ดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2555 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2558 และที่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 475 รายการที่ 15
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

- 218 (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัด เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ย ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง
ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางไปราชการถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)

3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รวม
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชารุด
เสียหายจาเป็นต้องทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองแผน
และงบประมาณ)

ค่าวัสดุ
รวม
400,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองแผน
และงบประมาณ)
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กองแผนและงบประมาณ)
3. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (กองแผนและงบประมาณ)

- 219 งบลงทุน
รวม
546,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
546,500 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
162,000 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับบุคลากรกองแผนและงบประมาณ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นเก้าอีบ้ ุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
(2) ขามีลอ้ เลื่อน จานวน 5 ล้อ
(3) มีที่ท้าวแขน
(4) มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 484 รายการที่ 5(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้างระบบการทางานที่ มีประสิทธิภ าพทันสมัยและสามารถให้ บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
119,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางาน จานวน 17 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับบุคลากรกองแผนและงบประมาณ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เ สื่อมสภาพ
ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นโต๊ะทางานไม้ ขาเหล็ก
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 80 x 75 ซม.
(3) ด้านซ้ายมีลิน้ ชักใส่ของ 3 ลิน้ ชัก
(4) ด้านขวามีล้ินชักใส่ของ 1 ลิน้ ชัก พร้อมช่องเก็บของมีบานเปิด-ปิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 485 รายการที่ 5(10)

- 220 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุ ทธ์ : เสริ มสร้ า งระบบการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภ าพทั นสมั ยและสามารถให้ บริก ารอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 26 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์
เพียงพอสาหรับบุคลากรกองแผนและงบประมาณ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 ซม.
(3) มีล้ินชักสาหรับวางแป้นคีย์บอร์ดและสามารถเลื่อนเข้าออกได้
(4) หน้าโต๊ะไม้ปาติเกิลบอร์ด ปิดผิว PVC
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 485 รายการที่ 5(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้างระบบการทางานที่ มีประสิทธิภ าพทันสมัยและสามารถให้ บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
384,500 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 16,000 บาท เพื่อ ส่งเสริ มและสนั บสนุนการปฏิ บัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ และเพื่อทดแทนของเดิมของกองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั ก ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2558 (รายการที่ 7) โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

- 221 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้า
เดียวกัน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้ านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 483 รายการที่ 5(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุ ทธ์ : เสริ มสร้ า งระบบการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภ าพทั นสมั ยและสามารถให้ บริก ารอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
ตั้งไว้
63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 21,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อ
ทดแทนของเดิ ม ของกองแผนและงบประมาณ จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุ มภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 11) โดยมีคุณลัก ษณะ
พืน้ ฐานดังนี้

- 222 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มจี านวนแกนหลักรวม (Compute core) จานวนไม่นอ้ ยกว่า
10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า
2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีที่มจี านวนแกนหลัก (core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz
หรือ
3) ในกรณีที่มจี านวนแกนหลัก (core) จานวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยความจาแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดบรรจุไม่นอ้ ยกว่า 500 GB จานวน
1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้
- มี DVR-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 b,g,n) และ Bluetooth
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 483 รายการที่ 5(2)

- 223 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
เพื่อทดแทนของเดิมของกองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณลั ก ษณะพื้น ฐานครุ ภัณฑ์ คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 484 รายการที่ 5(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง

- 224 (4) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1
(35 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1
(35 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 40) โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 483 รายการที่ 5(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 225 (5) ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
ตั้งไว้
9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนและ
งบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 (รายการที่ 37) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที
หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3,A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 484 รายการที่ 5(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2
ตั้งไว้
29,000 บาท
เพื่ อ จ่า ยเป็ น ค่า สแกนเนอร์ ส าหรั บ งานเก็ บ เอกสารระดับ ศู นย์ บ ริก าร แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผน
และงบประมาณ จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์

- 226 คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 48) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document
Feeder) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอ้ ยกว่า 600x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 484 รายการที่ 5(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
ตั้งไว้
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จานวน 1 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 55) โดย
มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า
- สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 นาที
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน

- 227 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 484 รายการที่ 5(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
ตั้งไว้
161,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน
7 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองแผนและงบประมาณ จั ดหาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้น ฐาน
ครุภัณฑ์ค อมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 33) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b,g และ n ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทางานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power Over Ethernet)
หรือดีกว่า
- มีเสาสัญญาณรับ-ส่งข้อมูล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 เสา
- สนับสนุนการทางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน
IEEE 8.2.11s ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผา่ นทางโปรแกรม Web Browser ได้
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 483 รายการที่ 5(1)

- 228 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

งบรายจ่ายอื่น
รวม
500,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
500,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
500,000 บาท
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการจ้ า งที่ ป รึ ก ษาติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความชานาญเป็นผู้ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผน
และงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริ ห ารจั ด การและ
การตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 474
รายการที่ 14
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจั งหวั ดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

……………………………………………..
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งานบริหารงานคลัง

รวม

39,421,500 บาท

งบบุคลากร
รวม
22,788,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
22,788,600 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
18,805,700 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชีย งใหม่ ก าหนดของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
364,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ.2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่
27 เมษายน 2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลู ก จ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2555 ถือ ปฏิบัติโ ดย
อนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
(กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าหนด โดยค านวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น (กองคลั ง
กองพัสดุและทรัพย์สิน)
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้าง ตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กองคลัง)
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ตั้งไว้
2,953,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่ง ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สนิ )
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
295,100 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามระเบี ย บกระทรวง
การคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)
งบดาเนินงาน
รวม
14,299,800 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
4,310,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งไว้
700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
- เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน ค่า ท าขวั ญ ข้า ราชการ ลูก จ้า งประจา และพนัก งานจ้า ง ที่ไ ด้รั บ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ฯลฯ และตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนี้
(กองคลัง)
- เพื่อจ่ ายเป็นเงินทดแทนกรณี พนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็ บป่วย หรือสู ญ หาย
เนื่องจากการทางานให้ราชการ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 (กองคลัง)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้
1,110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2550 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
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ตั้งไว้
1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสิทธิได้รับ
ค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (กองคลัง)
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้
900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รวม
3,492,300 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
1,110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัด แปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่ง อย่างใด และอยู่ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ จ้ า ง เช่ น ค่ า จ้ า งเหมาสแกนเอกสาร ค่ า จ้ า งเหมา
ถ่ า ยเอกสาร ค่ า จ้ า งเหมาบรรจุ หี บ ห่ อ พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ค่ า จ้ า งเหมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และโครงการประกวดโรงแรมเกสเฮ้าท์ รีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ดีเด่นประจาปี
2559 ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 448 รายการที่ 2 และหน้า 449 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้ างระบบการทางานที่ มีประสิทธิ ภาพทันสมัยและสามารถให้บริ การอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ การเช่าห้ องประชุมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ที่จาเป็นต้องดาเนินการในระหว่างปีงบประมาณ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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รวม
1,832,300 บาท
(1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
ตั้งไว้
212,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เ กี่ย วกั บ การขออนุญ าตตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบ
กฎหมาย วิธี ก ารอนุญ าตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ ดินและระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องแก่เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลใน
พืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร และค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 451 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้ างระบบการทางานที่ มีประสิทธิ ภาพทันสมัยและสามารถให้บริ การอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี และระบบสารสนเทศโปรแกรมรับชาระ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและ
ระบบสารสนเทศโปรแกรมรับชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรม
ต่อเนื่อง โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีฯ ที่จัดทาไว้ โดยพัฒนา
ฐานข้อมูล เกี่ ยวกั บ ผู้ประกอบการที่ต้องชาระค่าภาษีฯ ค่าธรรมเนีย มฯ ที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกันกับแผนที่ภาษีฯ และ
ค่าดูแลระบบฐานข้อมูลแผนที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองคลัง)
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แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้ างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 453 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บ ริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การพาณิชย์ให้มี
ประสิทธิภาพ การออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการชาระภาษีฯ
ตลอดจนรายได้อ่นื และการจัดทาเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
ประชาสั มพั นธ์ ตามสื่อต่าง ๆ การให้ใบประกาศนียบัตร รางวัลด้านต่าง ๆ จาก
ประชาชนที่แสดงความเห็นต่อผู้ป ระกอบการหรือรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ใ ห้
ความร่วมมือชาระภาษีฯ การออกสารวจตรวจสอบ การชาระภาษีฯ ฯลฯ ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 454 รายการที่ 8
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภ าพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(4) โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม
และสถานประกอบการน้ามันและยาสูบ
ตั้งไว้
350,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งระเ บี ย บ กฎหมาย
แก่ผู้ประกอบการโรงแรม สถานประกอบการน้ามันและยาสูบในจังหวัดเชียงใหม่
ที่มีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจ่ายเป็น
ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการฯ ถือ ปฏิบั ติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตาม
ทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)

- 234 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ปี 2559 หน้า 455 รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัด การภาครั ฐและการให้บริ การประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง
กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น และเครื่องมือต่าง ๆ
ที่ น ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสาเนา เครื่องถ่ายเอกสาร
โต๊ ะ เก้ า อี้ ฯลฯ ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการบารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่ให้บริการประชาชน (GCS) เคาน์เตอร์
บริการประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่
หรือเคาน์เ ตอร์บ ริการประชาชนอื่นที่อยู่ใ นความรับ ผิดชอบขององค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 450 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 235 ค่าวัสดุ
รวม
1,697,500 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
670,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
(กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารด้านวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานขององค์การบริหาร
ส่ว นจังหวั ด หนังสือพิ มพ์รายวัน ส่วนกลางและส่วนท้อ งถิ่น ตลอดทั้งหนังสื อ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ ฯลฯ เพื่อใช้เ ป็นคู่มือปฏิบัติงาน (กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์
อื่น ๆ สาหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียงวิทยุ ตลอดทั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าสาหรับประดับอาคารสานักงานในพิธีตา่ ง ๆ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
3. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
287,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า วั ส ดุ งานบ้านงานครัวต่ าง ๆ เช่น แปรง ไม้ ก วาด ถั งขยะ ตะกร้ า
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง ฯลฯ สาหรับใช้ประจาสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ส ดุ น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับ ใช้กั บ ยานพาหนะ
รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ เครื่อ งมื อต่ าง ๆ ฯลฯ ที่ นามาใช้ ใ นการปฏิบั ติง านของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สนิ )
5. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้า
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เชีย งใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วย
ตรวจสอบภายใน)

- 236 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
4,800,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับ ใช้ภ ายในอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกีย รติ
80 พรรษา สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเก็บรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดจนค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนีย มรัก ษามิ เ ตอร์ที่ ใ ช้ป ระจาในทรัพย์สิ น
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด เชีย งใหม่ และค่ า กระแสไฟฟ้ า อื่ น ๆ ที่ อ งค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอใช้ในงานต่าง ๆ หรืองานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่จัดขึน้ (กองคลัง)
2. ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาลสาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวั ดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาคารหอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา ตลอดจนค่ า น้ าประปาและ
ค่าธรรมเนีย มรั กษามิเตอร์ที่ ใช้ ประจ าในทรั พย์ สินขององค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ด
เชียงใหม่ทุกแห่ง (กองคลัง)
3. ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า บริการโทรศัพท์ที่ใช้ประจาอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา และสานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์มือถือสาหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เครื่องกลฯ บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริงและระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองคลัง)
4. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพืน้ ที่จัดเก็บเว็บไซต์และฐานข้อมูล และจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์
งานแผนที่ ภ าษี ฯ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งช าระภาษี ฯ
ค่ า ธรรมเนี ย มฯ และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การยื่ น ภาษี แ ละธนาคารผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตและการยื่นรายได้อ่นื ๆ (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 456 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง

- 237 งบลงทุน
รวม
2,333,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,333,100 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
237,500 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอีท้ างาน จานวน 15 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้ทดแทนของเดิม
ที่ชารุดเสียหาย (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นเก้าอีบ้ ุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
- ทีข่ ามีลอ้ เลื่อน จานวน 5 ล้อ
- มีที่ท้าวแขน
- พนักพิงสามารถสวิงหลังได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 487 รายการที่ 9(10) และหน้า 490
รายการที่ 9(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้ างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จานวน 5 ตัว ๆ ละ 6,400 บาท เพื่อใช้
ทดแทนของเก่าที่ชารุดเสียหาย ของกองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จัด หาตามราคาที่สื บ ได้ ใ น
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- มีล้ินชักเก็บของด้านขวา
- มีลิน้ ชักกลาง
- พร้อมกระจก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 490 รายการที่ 9(10)

- 238 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้
8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท
เพื่ อ ใช้ใ นการจั ด เก็ บ เอกสารที่ มีจ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น ให้ เ ป็ น ระเบี ย บของกองคลั ง
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก
- ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
- ขนาด 4 ฟุต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 487 รายการที่ 7(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้
3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการ
จัด เก็ บ เอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นให้เ ป็น ระเบีย บของกองพัสดุแ ละทรัพย์สิ น
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก
- ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
- ขนาด 3 ฟุต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 490 รายการที่ 9(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภ าพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 239 (5) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด
ตั้งไว้
147,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ กเก็ บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จานวน 25 ตู้ ๆ ละ
5,900 บาท เพื่อใช้ใ นการจัดเก็บ เอกสารที่มีอยู่เป็นจานวนมากและมีป ริมาณ
เอกสารเพิ่มขึ้นทุกปี (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จัด หาตามราคาที่สื บ ได้ ใ น
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 91 × 45 × 180 เซนติเมตร
- ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 487 รายการที่ 7(9) และหน้า 489
รายการที่ 9(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก
ตั้งไว้
7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ตู้เ หล็ก เก็ บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,950 บาท
เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นให้เป็นระเบี ยบของกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 4 ลิน้ ชัก
- ขนาดไม่น้อยกว่า 46 × 61 × 132 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 490 รายการที่ 9(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 240 (7) ค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า
ตั้งไว้
7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องบวกเลขไฟฟ้า 12 หลัก จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,950 บาท
เพื่อใช้ ใ นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก องคลัง เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- จอแสดงผลแสดงตัวเลข 12 หลัก
- ผ้าหมึกพิมพ์ 2 สี (ดา/แดง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 487 รายการที่ 9(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
1,608,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุ
และทรัพย์สิน จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม
2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นกระบะสาเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 489 รายการที่ 9(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

- 241 (2) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
821,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
2. มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
3. เป็นกระบะสาเร็จรูป
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 490 รายการที่ 9(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
55,000 บาท
(1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล
ตั้งไว้
55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 กล้อง เพื่อใช้ บันทึกภาพ
ในการปฏิบัติงาน การจัดอบรม สัมมนา และออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่
พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ข องสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. เป็นกล้องแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR)
2. เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
3. หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิว้
4. ความเร็วชัตเตอร์ไม่นอ้ ยกว่า 1/8000 ถึง 30 วินาที
5. บันทึก VDO ระดับ Full HD
6. ถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาพ/วินาที
7. ความไวต่อแสง ISO 100-12800 ปรับได้ 25600
8. เลนส์ EF-S18-135 mm
9. Card บันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 4 GB
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11. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยนและสามารถโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้
12. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 487 รายการที่ 7(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
432,600 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
95,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ จานวน
5 ชุด ๆ ละ 19,100 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 7 และ
รายการที่ 52) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (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 จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
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- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 486 รายการที่ 7(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตั้งไว้
104,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์
จานวน 4 ชุด ๆ ละ 26,100 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง และกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
(รายการที่ 8 และรายการที่ 52) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
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หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มคี วามสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้
งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 486 รายการที่ 7(2) และหน้า 489
รายการที่ 9(2)
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บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
ตั้งไว้
33,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 9 และรายการที่ 52)
ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตัง้ อยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มคี วามสามารถ
ในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย

- 246 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 488 รายการที่ 7(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทั น สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
80,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน
11 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 39) โดย
มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- 247 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 486 รายการที่ 7(5) และหน้า 488
รายการที่ 8(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
ตั้งไว้
44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 34) โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐาน ดังนี้
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว้ ได้ไม่น้อยกว่า 300
ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิว้
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X
360 จุดต่อนิว้

- 248 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 488 รายการที่ 8(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1
(35 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
60,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเครื่ องพิ มพ์ ช นิ ด เลเซอร์ /ชนิ ด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1
(35 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองพัสดุและทรัพย์สนิ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 40) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- 249 - การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 489 รายการที่ 9(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ตั้งไว้
3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านของกองคลั ง จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภั ณฑ์ค อมพิว เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT)
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 52) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 486 รายการที่ 7(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ตั้งไว้
12,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 53) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้

- 250 - มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 488 รายการที่ 8(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริม สร้า งระบบการทางานที่มีประสิ ทธิภาพทัน สมัยและสามารถให้บริการอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง
...........................................................
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แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน

- 252 -

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

รวม

16,583,400 บาท

งบบุคลากร
รวม
16,583,400 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวม
16,583,400 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
2,956,700 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ของข้ า ราชการ
องค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด และแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยค านวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น
(สานักการช่าง)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวม
69,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด (สานักการช่าง)
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รวม
12,013,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
1,544,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการช่าง)

………………………………………..
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

122,426,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
21,500,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
12,500,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
8,000,000 บาท
(1) โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้
6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ให้ความรู้ด้านการป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภั ย ต่ า ง ๆ เช่ น วาตภั ย ภั ย แล้ ง ตลอดจนอุ บั ติ ภั ย หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ ก่ อ
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่า ยเป็ น ค่ าใช้จ่า ยในการจัดกิ จกรรมรณรงค์ ใ นรูป แบบ
ต่า ง ๆ เช่ น การประชุม สั ม มนา การอบรม การจั ดนิ ท รรศการ รวมถึ ง การจั ด ท า
สื่อรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่น CD และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การเอง หรื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนด าเนิ น การ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 421
รายการที่ 1
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้ า ง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงและอาชญากรรม

- 254 (2) โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก อบรมและฝึก ซ้อมแผนป้องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็น ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและวิทยากร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ดาเนินการ หรือเข้าร่วมฝึกซ้อมกับหน่วยงานราชการอื่น ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจั ดระเบีย บชุมชน สัง คม แนวทางการพั ฒนา : เสริมสร้า งประสิทธิภ าพในการรั กษา
ความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 426 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
และอาชญากรรม

2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
4,500,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็นค่ า บ ารุง รัก ษาซ่ อมแซมเครื่องจัก รกลสูบ น้า ยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆ
ที่ชารุดเสีย หายเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จาเป็นต้องทาการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี สามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ เช่ น รถดั บ เพลิ ง รถบรรทุ ก น้ า รถดู ด
สิ่งโสโครก รถกวาด ดูดฝุน่ รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 430 รายการที่ 4(4), และ 4(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

- 255 ค่าวัสดุ
รวม
9,000,000 บาท
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
1,100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อะไหล่ และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ยานพาหนะและขนส่ ง เช่ น ยางรถยนต์
แบตเตอรี่ ใบกวาด ฯลฯ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ รถดั บ เพลิ ง รถดู ด สิ่ ง ปฏิ กู ล รถสุ ข าเคลื่ อ นที่
รถกระเช้ า ไฟฟ้ า รถบรรทุ ก น้ า รถเครน รถตรวจการณ์ เ คลื่ อ นที่ เ ร็ ว รถตรวจการณ์
ดับเพลิง ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย
และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษา
ความสงบปลอดภัย การป้อ งกัน บรรเทาสาธารณภั ยแก่ ชุมชน/ท้ องถิ่น และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 429 รายการที่ 4(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ส ดุ เ ชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับ ใช้กับ ยานพาหนะของงาน
บรรเทาสาธารณภัย และสิ่ งแวดล้ อม และเครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ ต่า ง ๆ ที่น ามาใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 426 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

3. วัสดุอื่น ๆ
รวม
3,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ สาหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย เช่ น เข็ ม ขั ด ช่ ว ยชี วิ ต เสื้ อ กั๊ ก สะท้ อ นแสง ถุ ง มื อ ยางป้ อ งกั น ไฟฟ้ า
เสื้อกั นฝน กระบอกไฟกระพริบ กรวยจราจรสะท้อนแสง ที่ปิดจมูก ป้องกั นสารพิ ษ
สายส่งน้าแรงดันสูง ข้อต่อขนาดต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ จาเป็นสาหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักการช่าง)

- 256 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจั ด ระเบี ย บชุม ชน สั ง คม แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ภ าพในการรั ก ษา
ความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 426 รายการที่ 3(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น ฐานการพั ฒ นาอย่า งยั่ ง ยื น กลยุ ทธ์ : เสริ ม สร้ า ง
ความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้กับเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ เครื่องพ่นสารเคมี
เครื่ อ งตรวจวั ด คุ ณ ภาพฝุ่ น ละออง เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า ฉุ ก เฉิ น ฯลฯ เช่ น กรองฝุ่ น
สายพาน สกรู น๊อต หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ภ าพในการรั ก ษา
ความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 429 รายการที่ 4(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น ฐานการพั ฒ นาอย่า งยั่ ง ยื น กลยุ ทธ์ : เสริ ม สร้ า ง
ความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่สาหรับเครื่องจักรกลสูบน้า เช่น น๊อต สกรู ท่อส่งน้า แบตเตอรี่
ประเก็น เครื่องกรองอากาศ กรองน้ามันเครื่อง กรองน้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ (สานัก
การช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และ
การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน สั ง คม แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ภ าพในการรั ก ษาความ
สงบปลอดภั ย การป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย แก่ ชุ ม ชน/ท้ อ งถิ่ น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 429 รายการที่ 4(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่า งสมดุ ล และยั่ ง ยืน กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพั ฒนาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เอื้อ ต่อ การค้ าการลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น
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รวม
100,926,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
95,000,000 บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
95,000,000 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
95,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE
WIFIและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่สาคัญของอาเภอในเขตจังหวัดเชียงใหม่
จานวน 11 อาเภอ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย FREE WIFI
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ ประชาชน
นักท่องเที่ยว นักลงทุน (สานักการช่าง) เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมีคุณสมบัติไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ตอ้ งการ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI
1.1 ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จานวน 1 ระบบ
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จานวน 11 ชุด
1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดที่ 1 จานวน 51 ชุด
1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดที่ 2 จานวน 247 ชุด
1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)
จานวน 820 ชุด
1.6 ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย และจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน จานวน 11 ชุด
1.7 ระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงพร้อมการติดตัง้ จานวน 11 ระบบ
1.8 ชุดตู้ RACK สาหรับเก็บอุปกรณ์ จานวน 11 ชุด
1.9 ชุดตู้เหล็กกันฝนพร้อมชุดยึดสาหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จานวน 247 ชุด
1.10 เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 11 ชุด
1.11 สาย LAN แบบ outdoor จานวน 11 ระบบ
2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง
2.1 กล้องวงจรปิด (IP Camera) ชนิดภายนอกอาคาร จานวน 470 จุด
2.2 อุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูล สาหรับกล้องวงจรปิด
(รองรับจานวนกล้อง)

- 258 2.3 เครื่องเซิฟเวอร์และอุปกรณ์สาหรับควบคุมกล้องวงจรปิด
(รองรับจานวนกล้อง)
2.4 เครื่องเซิฟเวอร์และอุปกรณ์สาหรับควบคุมกล้องวงจรปิด
(รองรับจานวนกล้อง)
2.5 ซอฟต์แวร์สาหรับบริหารจัดการระบบทั้งหมด
2.6 ห้องควบคุมระบบ จานวน 1 ห้อง
3. ค่าแรงพร้อมติดตั้งระบบ
4. การรับประกันและการดูแลบารุงรักษาระบบ
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 424 รายการที่ 1
สอดคล้ อ งตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาจัง หวั ดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้ า ง
ความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงและอาชญากรรม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
5,926,000 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
4,455,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,775,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาเหมืองหนองผึ้ง ถนน
สายบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตาบลท่าวังตาล เชื่อม บ้านหนองผึ้งใต้ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 2 - 1.80 ×1.80 เมตร ยาว 50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 684 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ง แวดล้ อมเพื่อเป็น ฐานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน กลยุ ทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 259 (2) โครงการก่อสร้างประตู เปิด - ปิด น้าพร้อมเครื่องยกพร้อมเพลา
ตั้งไว้
1,044,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตู เปิด-ปิด น้าพร้อมเครื่องยกพร้อมเพลา และท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช่อง บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 ตาบลสบแม่ข่า เชื่อม บ้านต้นงิ้ว
หมู่ที่ 2 ตาบลสันผักหวาน เชื่อม บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านแหวน อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 3 – 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 687 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ง แวดล้ อมเพื่อเป็น ฐานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน กลยุ ทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(3) โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก
ตั้งไว้
818,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าก่ อสร้า งก าแพงกั น ดินคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก พร้อ มราวกั นตก และ
เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลาเหมืองดง บ้า นคันธรส หมู่ที่ 13
ตาบลหนองตอง เชื่อมบ้านวัวลาย หมู่ที่ 7 ตาบลหารแก้ว อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะทางยาวรวม 109.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 689 รายการที่ 15
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลั งงานและสิ่ง แวดล้ อมเพื่อเป็น ฐานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน กลยุ ทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 260 (4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
818,000 บาท
เพื่ อ จ่า ยเป็ น ค่า ก่ อสร้ างรางระบายน้ าคอนกรี ต เสริ มเหล็ก สายทุ่ง เสี้ย ว-โรงวั ว
บ้านท่ากาน หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านกลาง (เขต อบต.บ้านกลาง) เชื่อม บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ก๊า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 454.00
เมตร ลึก 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 689 รายการที่ 16
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ง แวดล้ อมเพื่อเป็น ฐานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน กลยุ ทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
1,471,000 บาท
(1) โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,471,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณลาเหมือง
กู่แดง บ้านกู่แดง หมู่ที่ 6 ตาบลหนองแฝก เชื่อม ลาเหมืองดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบล
ดอนแก้ ว อ าเภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ วางท่ อ ระบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
เส้ นผ่ า ศูน ย์ ก ลาง 1.00 เมตร จ านวน 279.00 ท่ อ น และบ่ อพั ก จ านวน 31 บ่ อ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 684 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่ง แวดล้ อมเพื่อเป็น ฐานการพั ฒนาอย่างยั่งยืน กลยุ ทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

.............................................
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

26,446,800 บาท

งบบุคลากร
รวม
16,075,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
16,075,400 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
13,348,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชีย งใหม่ ก าหนดของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
องค์ก ารบริหารส่ว นจังหวัดเชีย งใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไ ม่เ กิน 12 เดือน (สานัก
การศึกษาฯ)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
338,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว น
ราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโ ดยอนุโ ลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่ว นจังหวั ด เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้ข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (สานักการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้ ว ยการเบิก จ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนนอกเหนือ จากเงิน เดือ นของข้า ราชการและ
ลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2547 ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยอนุ โ ลมตามหนั ง สื อ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 (สานักการศึกษา)

- 263 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง ได้ รั บ เงิ น วิ ท ยฐานะตามกฎหมาย ว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น
เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ยกเว้น ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะชานาญการ
(สานักการศึกษาฯ)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารและประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะให้ กั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่ว นจัง หวั ด จังหวัดเชีย งใหม่ก าหนด โดยคานวณตั้งจ่ ายไว้ไ ม่เ กิน 12 เดือ น
(สานักการศึกษาฯ)
4. เงินวิทยฐานะ
ตั้งไว้
134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (สานัก
การศึกษาฯ)
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
1,878,300 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า งต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ตามแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
256,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
รวม
10,311,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
243,400 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
43,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะ ระดับชานาญการ
พิเศษ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้าน
คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน และด้ า นผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ) ในอั ต รา
ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท จานวน 3 คน ต่อผู้ยื่นขอรับการประเมิน 1 ราย และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานฯ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สานักการศึกษาฯ)

- 264 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะ ระดับเชี่ ยวชาญ
(ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ในอัตราค่าตอบแทนคนละ
1,300 บาท จานวน 3 คน ต่อผู้ยื่น ขอรับ การประเมิน 1 ราย และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานฯ ตามระเบียบและหนังสื อ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง (สานักการศึกษาฯ)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบฯ
(สานักการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รวม
9,050,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
1,150,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารให้ ผู้ รั บ จ้ า งท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น การ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ รั บ จ้ า ง เช่ น การจั ด ท าแบบทดสอบของโรงเรี ย นในสั ง กั ด จั ด ท าบอร์ ด หรื อ ป้ า ย
นิทรรศการ โครงการจัดทาสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสานักการศึกษาฯ
การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกิ จกรรมของสานักการศึกษาฯ ในทุกรูปแบบของสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ โครงการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ส านั ก การศึ ก ษาฯ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมา
ออกแบบเว็บไซต์ และค่าพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา
ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม พร้ อ มทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (ส านั ก
การศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 459 รายการที่ 13, แนวทางการพัฒนา :
ส่ง เสริ ม การมีส่ วนร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริห ารจั ด การและการตรวจสอบควบคุ ม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 478 รายการที่ 17
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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รวม
7,800,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
เชิงพื้นที่ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด การระดมความคิดเห็นและ
ทรัพยากรในพื้นที่การดาเนินงานสานักงานเลขานุการภาคี การประชาสัมพันธ์รณรงค์
สื่ อ สาร ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ าที่ พั ก ค่ า อาหาร ค่ า พาหนะ ค่ า วิ ท ยากร ค่ า ตอบแทน/
สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เ กี่ ย วข้อ งในการด าเนิ น โครงการฯ ถื อ ปฏิบั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อ งค่าใช้จ่ายในการ
จัด งานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีก ฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 351 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรณรงค์ แ ละติ ด ตามการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การจัดทาแผน
ดาเนินงานป้องกัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การฝึกอบรมพัฒนาครู
แกนน า และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
รณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นและจังหวัด เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตาม
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ฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบีย บกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่า ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้า ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัด สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จานวน 15,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัด การศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 360 รายการที่ 3(6), หน้า 368 รายการที่ 7(6), หน้า 375
รายการที่ 11(6), หน้า 383 รายการที่ 15(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สูม่ าตรฐานวิชาชีพ
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ โดยการจัดส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และ
สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้แนวใหม่ อาทิ การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
จัดยกย่องเชิดชูเกียรติครู การเสริมสร้างมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
คุณธรรม จริย ธรรม และการเฟ้นหาครูต้นแบบของท้องถิ่น/อบจ.เชีย งใหม่ การ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
จัดส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
รวมถึงการจัดและส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดและสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจ่ายเป็น ค่าจัด
กิ จ กรรม จั ด นิ ท รรศการ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า จั ด ประชุ ม สั ม มนา อบรม
ค่าเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการ
ฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้ องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัด การศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 390 รายการที่ 19
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและ
การจัดทาสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
(ภาคเหนือตอนบน 1)
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษา
คณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจั งหวัด กลุ่มจังหวัด
การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ที่ 15 (ภาคเหนื อ ตอนบน 1) และเพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
โครงการจัดทาสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัด อปท. ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือ
ตอนบน 1) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว3149 ลงวั นที่ 5 มิถุ นายน 2558 เรื่อง ซัก ซ้ อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึก ษาขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 399 รายการที่ 26
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก การศึ ก ษา ศาสนาและ
วั ฒนธรรม ทุก ตาแหน่ง ทุก ประเภทในการพัฒนาความรู้ ทั ก ษะ การตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน จนถึงการกาหนดยุทธศาสตร์การ
ท างานเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา และพั ฒ นาโรงเรี ย นในสั ง กั ด สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ปี 2559 หน้า 444 รายการที่ 13
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ ิ่มเติม และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

- 269 พิมพ์ดีด เครื่องอัดสาเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ
(สานักการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
1,000,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานต่ า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะโดยสภาพไม่ ค งทนถาวร หรื อ
ตามปกติ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านไม่ ยื น นาน สิ้ น เปลื อ ง หมดไป หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปใน
ระยะอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
(สานักการศึกษาฯ)
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
3. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้า
พิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (สานักการศึกษาฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
18,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของ
เด็ ก และเยาวชนจัง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ หมายความรวมถึง ค่า ใช้ จ่ ายเพื่ อให้ไ ด้ใ ช้บ ริก าร
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักการศึกษาฯ)
งบลงทุน
รวม
60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
60,000 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
60,000 บาท
(1) ค่าเครื่องทาลายเอกสาร
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทาลายเอกสาร แบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ใ นการท าลายเอกสารสาคั ญ ของสานั ก การศึก ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
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- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 495 รายการที่ 12(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้ างระบบการทางานที่ มีประสิทธิ ภาพทั นสมัยและสามารถให้บริ การอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ตั้งไว้
28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จานวน 7 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท
เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไม่ไ ด้
กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก
- ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
- ขนาด 4 ฟุต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 495 รายการที่ 12(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริ มสร้ างระบบการทางานที่ มีประสิทธิ ภาพทันสมัยและสามารถให้บริ การอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

.........................................
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

91,898,100 บาท

งบบุคลากร
รวม
42,622,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
42,622,400 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
26,276,200 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้า ราชการองค์ ก ารบริ หารส่ว นจั งหวัด จัง หวั ดเชี ย งใหม่ ก าหนดของ
ข้าราชการครูโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียน
บ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
1,456,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการครูผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ของโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นในอั ต ราเท่ า กั บ เงิ น วิ ท ยฐานะที่ ไ ด้ รั บ ของ
ข้าราชการครู ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของข้ า ราชการครู ยกเว้ น ข้ าราชการครู ที่ ไ ด้รั บ เงิ น วิ ท ยฐานะ
ชานาญการ ของโรงเรีย นต้น แก้ว ผดุ งพิท ยาลั ย โรงเรี ย นบ้ านแม่ง อนขี้ เ หล็ก และ
โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. เงินวิทยฐานะ
ตั้งไว้
2,209,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิท ยฐานะของข้าราชการครู โรงเรีย นต้นแก้วผดุงพิท ยาลัย โรงเรีย น
บ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2557
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
12,235,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก งานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (โรงเรี ย นต้ น แก้ ว ผดุ ง พิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น
บ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา)

- 272 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
445,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าหนด (โรงเรี ย นต้ น แก้ ว
ผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา)
งบดาเนินงาน
รวม
35,418,900 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
32,943,700 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
7,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน/ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จานวน
5 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ในอัตราคาเช่าปีละ 6,999 บาท เพื่อใช้ใ นการจัดการเรีย น
การสอน โดยทาสัญญาเช่าที่ดินจากวัดโสภณาราม ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
32,336,700 บาท
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
15,190,600 บาท
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการสนับ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรี ย นต้น แก้ ว ผดุ งพิ ท ยาลั ย เช่ น ค่ า บริ ห ารจั ด การโรงเรีย น ค่า วั สดุ ก ารศึ ก ษา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
พั ฒนาข้ าราชการครู ค่ าใช้ จ่ ายในการรณรงค์ ป้ องกั นยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559
(ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- 273 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการ
จัดสรร)
ทั้ ง นี้ จะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรรจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวั น ที่ 5 มิถุ น ายน 2558 เรื่ อง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ า ย
รองรับ เงินอุด หนุนทั่ว ไปด้านการศึก ษาขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
-ค่าอาหารกลางวั น ส าหรับ นั ก เรี ย นยากจน ถือ ปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์ว่ าด้ว ยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 375 รายการที่ 11(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
หน้า 376 รายการที่ 11(11), (14), (15), (16) หน้า 382 รายการที่ 14(1) หน้า 403 รายการที่ 29(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒนธรรม ความรู้ ภู มิปัญญา จิต สาธารณะและพัฒ นาศัก ยภาพคนให้ พ ร้ อมรั บกั บการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
9,071,100 บาท
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการสนับ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษ า
โรงเรี ย นบ้ า นแม่ ง อนขี้ เ หล็ ก เช่ น ค่ า บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น ค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
พั ฒนาข้ าราชการครู ค่ าใช้ จ่ ายในการรณรงค์ ป้ องกั นยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559
(ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- 274 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการ
จัดสรร)
ทั้ ง นี้ จะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรรจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว3149
ลงวั น ที่ 5 มิถุ น ายน 2558 เรื่ อง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ า ย
รองรับ เงินอุด หนุนทั่ว ไปด้านการศึก ษาขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
-ค่าอาหารกลางวั น ส าหรับ นั ก เรี ย นยากจน ถื อ ปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์ว่ าด้ว ยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 368 รายการที่ 7(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), หน้า 369 รายการที่ 7(14), (15), (16) หน้า 373 รายการที่ 9(1) หน้า 403 รายการที่ 29(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒนธรรม ความรู้ ภู มิปัญญา จิต สาธารณะและพัฒ นาศัก ยภาพคนให้ พ ร้ อมรั บกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
7,875,000 บาท
-เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการสนับ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนบ้านศาลา เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรีย น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัย
พืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559
(ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- 275 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการ
จัดสรร)
ทั้ ง นี้ จะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรรจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวั น ที่ 5 มิถุ น ายน 2558 เรื่ อง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ า ย
รองรับ เงินอุด หนุนทั่ว ไปด้านการศึก ษาขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
-ค่าอาหารกลางวั น ส าหรับ นั ก เรี ย นยากจน ถือ ปฏิบั ติตามหลั ก เกณฑ์ว่ าด้ว ยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อช่ว ยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 383 รายการที่ 15(1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(13) หน้า 384 รายการที่ 15(14), (15), (16) หน้า 389 รายการที่ 8(1) หน้า 403 รายการที่ 29(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒนธรรม ความรู้ ภู มิปัญญา จิต สาธารณะและพั ฒ นาศัก ยภาพคนให้ พ ร้ อมรั บกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก การอ่านในสถานศึกษา โรงเรีย น
ต้ น แก้ ว ผดุ ง พิ ท ยาลั ย (ได้ รั บ คั ด เลื อ กก่ อ นการจั ด สรร) ในการจั ด กิ จ กรรมตาม
โครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านของนัก เรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้
นัก เรีย นมี นิสั ย รัก การอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ ไ ขปัญ หาการอ่าน การเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ โ รงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น จั ด ขึ้ น การจั ด กิ จ กรรมให้
นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม
ค่าจัดนิทรรศการ ค่ าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น โดยถือ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักการศึกษาฯ)

- 276 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒ นา : การบริ ห ารและจัด การศึก ษาของโรงเรี ยน และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 376 รายการที่ 11(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมรั ก การอ่ า นในสถานศึ ก ษาองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
ในการดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนั กเรียน
การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น
จัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด โดย
จ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับ การจัด สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒ นา : การบริ ห ารและจัด การศึก ษาของโรงเรี ยน และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 369 รายการที่ 7(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมรั ก การอ่ า นในสถานศึ ก ษาองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศาลา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัด

- 277 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
การอ่ า น การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ โ รงเรี ย นหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น
จัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด โดย
จ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับ การจัด สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒ นา : การบริ ห ารและจัด การศึก ษาของโรงเรี ยน และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 384 รายการที่ 15(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(7) โครงการศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย สาหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) โดย
จ่ายเป็น ค่าดาเนินกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒ นา : การบริ ห ารและจัด การศึก ษาของโรงเรี ยน และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 402 รายการที่ 28
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒนธรรม ความรู้ ภู มิปั ญญา จิต สาธารณะและพัฒ นาศัก ยภาพคนให้ พ ร้ อมรั บกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- 278 3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรีย น โรงเรีย นต้นแก้วผดุงพิท ยาลัย
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5
มิถุ น ายน 2558 เรื่อง ซั ก ซ้ อมแนวทางการจัด ท างบประมาณรายจ่า ยรองรับ เงิ น
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่ ายในการซ่อ มแซมอาคารเรี ย น โรงเรีย นบ้ านแม่ง อนขี้เ หล็ ก
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
(3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรี ยนบ้านศาลา ตั้งจ่ายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทั้ ง นี้ จะเบิ ก จ่ ายต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ การจั ดสรรจากกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น
(สานักการศึกษาฯ)

- 279 ค่าวัสดุ
รวม
2,475,200 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม)
รวม
2,475,200 บาท
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
1,391,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จานวน
260 วัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 382 รายการที่ 14 (2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
561,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขีเ้ หล็ก จานวน
260 วัน รวมทั้งค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 373 รายการที่ 9(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(3) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
522,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา จานวน 260 วัน
รวมทั้งค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 389 รายการที่ 18(2)
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แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

งบลงทุน
รวม
13,856,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,631,300 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
648,000 บาท
(1) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ตั้งไว้
112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 56,000 บาท เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 48,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 372 รายการที่ 8(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ตั้งไว้
416,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
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- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถ
ถอดล้างทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 380 รายการที่ 13(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกั บการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(3) ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล
ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นบ้ า นศาลา (ส านั ก การศึ ก ษาฯ) จั ด หาตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
- ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ากว่า 30 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 387 รายการที่ 17(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

2. ครุภัณฑ์การศึกษา
รวม
2,985,000 บาท
(1) ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย
ตั้งไว้
1,990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จานวน 10 ชุด ๆ ละ 199,000 บาท เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
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2. โต๊ะควบคุมพร้อมเก้าอีส้ าหรับครูผู้สอน จานวน 1 ชุด
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จานวน 6 ชุด
4. ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย จานวน 1 ชุด
5. ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จานวน 1 ชุด
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 1 ชุด
7. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 379 รายการที่ 13(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศั กยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งไว้
995,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 10 ชุด ๆ ละ 99,500 บาท เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
- กระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมขาตั้งกระดานแบบมีลอ้ เลื่อน จานวน 1 ชุด
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
- ผูข้ ายต้องมีการอบรมการใช้งานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูผสู้ อน
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 379 รายการที่ 13(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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รวม
1,294,000 บาท
(1) ค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ตั้งไว้
1,294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 1 คัน สาหรับใช้ในกิจการ
งานของโรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพืน้
และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 359 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
169,000 บาท
(1) ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ตั้งไว้
169,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
ส าหรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บัติ ง านของโรงเรี ย นบ้ านแม่งอนขี้เ หล็ก (สานั ก การศึก ษาฯ)
จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
2. ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิว้
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
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8. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
9. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 371 รายการที่ 8(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
รวม
148,600 บาท
(1) ค่าเครื่องดนตรีพื้นเมือง
ตั้งไว้
148,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง จานวน 1 วง สาหรับใช้ในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
รายละเอียด ประกอบด้วย
1. สะล้อ ไม้ชิงชัน (สะล้อเล็ก/สะล้อกลาง/สะล้อใหญ่) จานวน 2 ชุด
2. ซึง เล็ก กลาง ใหญ่
จานวน 2 ชุด
3. กลองโป่งโป้ง
จานวน 1 ใบ
4. ฉิ่งทองเหลือง
จานวน 1 คู่
5. ฉาบทองเหลือง
จานวน 1 คู่
6. ระนาดเอก รางไม้ชิงชัน
จานวน 1 ราง
7. ระนาดทุ้ม รางไม้ไผ่บง
จานวน 1 ราง
8. ฆ้องวงใหญ่
จานวน 1 วง
9. ปี่แนหน้อย
จานวน 1 เลา
10. ปี่แนใหญ่
จานวน 1 เลา
จานวน 2 จุม
11. ปี่จุม
12. กลองสิง้ หม้อง
จานวน 2 ชุด
13. กลองปู่เจ่
จานวน 1 ชุด
14. กลองมองเซิง
จานวน 1 ชุด
15. กลองตะโล๊ดโป๊ด
จานวน 1 ชุด
16. กลองตึ่งโนง
จานวน 1 ใบ
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18. ขลุ่ยหลิบเมืองไม้เกล็ด
จานวน 1 เลา
- ตั ว เครื่ อ งดนตรี ท าจากไม้ ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในการผลิ ต จากช่ า งผู้ มี
ความเชี่ยวชาญว่าเป็นชนิดของไม้ที่เหมาะสมและให้เสียงและความแข็งแรง
ทนทานในการผลิตเครื่องดนตรีไทย
- เครื่องดนตรี ทุกชนิ ดเป็ นเครื่องที่ มีระดับเสี ยงสู งถู กต้ องตามหลั กการทาง
ดนตรีไทย และสามารถนาไปบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยของภาคต่าง ๆ
ของไทยได้
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 380 รายการที่ 13(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
386,700 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
286,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานัก งานพร้อมอุปกรณ์ จานวน
15 ชุด ๆ ละ 19,100 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
จานวน 6 ชุด และโรงเรียนต้นแก้วผดุ งพิทยาลัย จานวน 9 ชุด (สานักการศึกษาฯ)
จัด หาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั ก ษณะพื้ นฐานครุภั ณฑ์ คอมพิว เตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
(รายการที่ 7 และรายการที่ 52) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
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หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ปี 2559 หน้า 372 รายการที่ 8(6) หน้า 380 รายการที่ 13(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง หวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
65,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน
9 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
(สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- 287 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่
สารองให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 381 รายการที่ 13(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ตั้งไว้
19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) จัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่
45) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX
ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- 288 - สามารถถ่ายเอกสารสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 381 รายการที่ 13(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(4) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ตั้งไว้
15,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 52)
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 387 รายการที่ 17(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- 289 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
8,225,500 บาท
1. อาคารต่าง ๆ
รวม
3,187,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
ตั้งไว้
3,187,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด 300 ที่นั่ง โรงเรียน
บ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร
ยาว 22.50 เมตร จานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 386 รายการที่ 16(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รวม
1,430,900 บาท
(1) โครงการก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง
ตั้งไว้
973,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.50
เมตร จานวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชี ย งใหม่ รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั งหวัด เชีย งใหม่
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 386 รายการที่ 16 (1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
457,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ แบบรั้วเหล็กโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง 1.60 เมตร
ความยาว 99.57 เมตร และประตู เ หล็ ก ขนาดกว้าง 6.50 เมตร สูง 1.80 เมตร
จานวน 2 บาน รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการศึกษาฯ)

- 290 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 386 รายการที่ 16 (4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
1,637,600 บาท
(1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา ตั้งไว้
1,637,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา ของโรงเรียนบ้านศาลา ตาบล
ดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยขุดเจาะบ่อน้าบาดาลลึก 100.00 เมตร
พร้อมระบบประปา ประกอบด้วย งานถังกรอง, งานถังน้าใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร,
งานโรงสูบน้า, งานประสานท่อระบบ, งานประสานระบบภายในโรงสูบ, งานหอถัง
ขนาด 15 ลู กบาศก์ เมตร และเดินท่อเมน งานรั้ว เสา บานประตูรั้ว รายละเอีย ด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 386 รายการที่ 16 (3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

4. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,970,000 บาท
(1) โครงการจัดภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
1,970,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณพืน้ ที่โรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ 3,433.00 ตารางเมตร ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้ ยื น ต้ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ งานภู มิ ทั ศ น์ งานภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม วั ส ดุ ต กแต่ ง
งานศิลปหัตถกรรม งานประติมากรรม และงานระบบต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เ กี่ ย วข้องกั บ การด าเนินการ รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 512 รายการที่ 20

- 291 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใ สและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
…………………………………………..
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

76,992,250 บาท

งบบุคลากร
รวม
21,152,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
21,152,200 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
14,915,600 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าหนด
ของข้าราชการครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
253,200 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นในอั ต ราเท่ า กั บ เงิ น วิ ท ยฐานะที่ ไ ด้ รั บ
ของข้าราชการครู ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครู ยกเว้น ข้าราชการครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะ
ชานาญการ ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. เงินวิทยฐานะ
ตั้งไว้
1,093,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
437,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างประจา
ตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
15,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตาม
บัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดื อนเดิมถึงขั้น
สูงสุดของอันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
4,240,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่ งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
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ตั้งไว้
196,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด
งบดาเนินงาน

รวม

18,265,600 บาท

ค่าใช้สอย
รวม
18,265,600 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
18,065,600 บาท
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งไว้
18,015,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับ สนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึก ษา
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษา ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลัก สูตรสถานศึก ษา
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัย
พื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559
(ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
ทั้ ง นี้ จะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ การจั ด สรรจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
โดยถือ ปฏิ บัติ ตามหนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุด ที่ มท 0893.3/ว3149
ลงวันที่ 5 มิถุ นายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

- 294 -ค่าอาหารกลางวัน สาหรับนัก เรียนยากจน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) ปี 2559 หน้า 360 รายการที่ 3(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11) หน้า 361 รายการที่ 3(14), (15), (16) หน้า 367 รายการที่ 6 หน้า 403 รายการที่ 29(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียน
แม่อายวิทยาคม (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริ มการอ่า นที่ โ รงเรีย นหรื อหน่ว ยงานอื่น จัด ขึ้น การจั ดกิ จกรรมให้นั ก เรีย น
ค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 361 รายการที่ 3(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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รวม
200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรีย นของโรงเรีย นแม่อายวิท ยาคม
ต าบลแม่ อ าย อ าเภอแม่ อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตั้ ง จ่ า ยตามหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
งบลงทุน
รวม
2,574,450 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,962,750 บาท
1. ครุภัณฑ์การศึกษา
รวม
1,962,750 บาท
(1) ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย
ตั้งไว้
1,173,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ าชุดการสอนมัลติมีเดีย จานวน 6 ชุด ๆ ละ 195,500 บาท สาหรับ
ติ ด ตั้ ง ในห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นแม่ อ ายวิ ท ยาคม
(สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
ชุดการสอนมัลติมีเดีย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ชุด
2. ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 ชุด
3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง
5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
6. เก้าอี้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ตัว
7. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จานวน 1 เครื่อง
8. ชุดเครื่องเสียงพร้อมลาโพง
จานวน 1 ชุด
9. โต๊ะวางเครื่องเสียง
จานวน 1 ตัว
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 364 รายการที่ 5 (1)

- 296 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าชุดฝึกปฏิบัติทักษะงานอาชีพ
ตั้งไว้
789,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ชุดฝึกปฏิบัติทักษะงานอาชีพ จานวน 1 ชุด สาหรับใช้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาชีพ (ช่างอุตสาหกรรม) (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในราคามาตรฐานครุภั ณฑ์ ข องสานั ก งบประมาณ จึ ง จัด หาตามราคาที่ สืบ ได้ ใ น
ท้องตลาด ประกอบด้วย
1. โต๊ะเครื่องเลื่อยวงเดือน
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเลื่อยฉลุไม้แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 2 เครื่อง
3. กรรไกรตัดโลหะแบบคันโยก
จานวน 1 เครื่อง
4. สว่านเจาะโลหะแบบตั้งพื้น
จานวน 2 เครื่อง
5. ปั๊มลมสายพาน
จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องดูดฝุน่ (โรงงาน)
จานวน 1 เครื่อง
7. สว่านโรตารี่
จานวน 1 เครื่อง
8. เครื่องกลึงไม้
จานวน 4 เครื่อง
9. เครื่องเชื่อมจุดขนาดเล็กแบบเท้าเหยียบ (Spot Welder)
จานวน 4 เครื่อง
10. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter
จานวน 4 เครื่อง
11. เครื่องไสชิดไม้และเครื่องรีดไม้
จานวน 1 เครื่อง
12. เครื่องเลื่อยสายพาน
จานวน 1 เครื่อง
13. ชุดเครื่องมือประจาช่างจักรยานยนต์
จานวน 1 ชุด
14. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ
จานวน 1 เครื่อง
15. เครื่องขัดกระดาษทรายมือถือแบบสั่น
จานวน 1 เครื่อง
16. เครื่องขัดกระดาษทรายมือถือแบบสายพาน จานวน 1 เครื่อง
17. กบไฟฟ้าแบบมือถือ
จานวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 364 รายการที่ 5 (2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- 297 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
611,700 บาท
1. อาคารต่าง ๆ
รวม
178,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถราชการ
ตั้งไว้
178,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถราชการ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตาบลแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพืน้ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.30 เมตร จานวน
1 หลั ง รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 363 รายการที่ 4(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
177,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารดนตรีนาฎศิลป์
ตั้งไว้
177,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารดนตรีนาฎศิลป์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร และคอนกรีตเชื่อมแนวอาคารพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 32.96 ตารางเมตร
ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 363 รายการที่ 4(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
256,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบน้าใช้ในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งไว้
256,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบน้าใช้ในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตาบล
แม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการก่อสร้างระบบกรองน้าบาดาล
ขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม. บนถังน้าใส ขนาด 14 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
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แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 363 รายการที่ 4 (2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

งบเงินอุดหนุน
รวม
35,000,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
35,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
35,000,000 บาท
(1) อุดหนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ตั้งไว้
35,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ปฏิรูปการศึกษา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว74 ลงวั น ที่ 8 มกราคม 2553 เรื่ อ งการตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณหมวดเงิน อุ ด หนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และที่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ถาะมาตรฐานการศึก ษาพร้ อ มเข้ า สู่ ประชาคม
อาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 357 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒนธรรม ความรู้ ภู มิปัญญา จิต สาธารณะและพัฒ นาศัก ยภาพคนให้ พ ร้ อมรั บกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

……………………………………………….
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งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

43,782,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
39,652,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
39,652,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
39,652,000 บาท
1. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,352,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะ
ชีวติ ของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่
ซึ่งเป็นวัยที่มพี ลังความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและ
สังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ โดยจ่ายเป็น ค่าการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เยาวชน ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์เยาวชนฯ พัฒนา
ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นศูนย์กลางและตัวแทน
ในระดับท้องถิ่น และพื้นที่เชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางตัวแทนในระดับท้องถิ่น และพื้นที่
เชี ย งใหม่ พ ร้ อมประสานงานเชื่ อ มโยงเครือ ข่ า ยกั บ กลุ่ มเด็ ก เยาวชนอื่ น ๆ ที่ มี ก าร
ดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สารมารถขับเคลื่อน
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงเต็มพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมโลกของ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และโอกาส
เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การบริการ
สังคมและอาสาสมัคร การฝึก อบรม ประชุมสัมมนา การส่งเสริมสมาชิกศูนย์เยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่ายวิชาการ ค่ายจิตอาสา และวันพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ถือปฏิบัติ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้ จ่า ยในการฝึ ก อบรม และเข้า รับ การ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว2589 ลงวันที่ 3 มกราคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. และที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การก าหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 347 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 300 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูก เสือชาวบ้าน การทาคุณประโยชน์
แก่ สั ง คมและประเทศชาติ การจั ด ฝึ ก อบรมให้ ก ลุ่ ม ลู ก เสื อ ชาวบ้ า นได้ มี ค วามรู้
ความเข้าใจ มีความเสียสละ มีความรักความสามัคคี การสร้างความเข้าใจในการทา
หน้าที่เป็นลูกเสือชาวบ้านที่ดี และการสร้างพื้นฐานความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่าย ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน ถือปฏิบัติ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และเข้ารับ การฝึก อบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 352 รายการที่ 3
สอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวั ดเชีย งใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้า งสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3. โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้ป กครอง เพื่อสร้างเสริ มทัศนคติและ
บทบาทใหม่ต่อการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและการมีงานทา การสร้างความเข้าใจและ
ความรู้ข องผู้ป กครองด้า นจิตวิท ยา พัฒนาการของเด็ก วัย รุ่นและปฐมวัย ความรู้ ที่
ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมเด็ก การพัฒนาทางสมอง (การคิด) และ
สามารถส่ งเสริมพั ฒนาการเด็ก ตามวัย ได้ โดยจ่ ายเป็น ค่าจั ดกิจ กรรมต่า ง ๆ ที่ใ ห้
ความรู้และบทบาทคุณค่าใหม่ กับผู้ปกครอง เช่น การจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครอง
การจั ด กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย สั ม มนา การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ การจั ด กิ จ กรรมระหว่ า ง
ผู้ปกครองกับลูก เพื่อการพัฒนาตัวผู้ปกครองเอง และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับ
เรื่องการดูแลเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเป็นผู้ปกครองที่มีคุณภาพ
เป็นต้นแบบในครอบครัวและการให้ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่น และการจัด
การศึกษาแนวใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)

- 301 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) ปี 2559 หน้า 354 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
29,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทางการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระบบ
ทุก ประเภท และทุก ระดั บ การศึก ษาในพื้ นที่จังหวัดเชีย งใหม่ เพื่อ ยกระดับ คุณภาพ
การศึก ษาในสถานศึกษาให้เ ท่าเทีย มกั น และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึก ษาและ
การเรีย นรู้ที่มีคุ ณภาพแก่เ ด็กและเยาวชนทุก ระดับ ค่าส่งเสริม พัฒนาหลัก สูตรและ
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัด
และรับผิดชอบการศึกษาในพืน้ ที่ทุกระดับ และการติดตามศึกษาผลสาเร็จของโครงการ
ด้ า นส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก ค่ า อาหาร ค่ า พาหนะ
ค่ า วิ ท ยากร เป็ น ต้ น ตลอดถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น โครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับ
การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) ปี 2559 หน้า 355 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

5. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดทาและบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์ นักเรียน
จัดส่ งเสริ มและพั ฒนานักเรี ยนผู้น าอั ตลั กษณ์ด้านต่ าง ๆ เช่น สภานักเรี ยน นั ก เรีย น
จิตอาสา นักเรียนอัจฉริยภาพทางการเรียนรู้ยุคใหม่ เป็นต้น การพัฒนาและเพิ่มพูน
ขีดความรู้ ความสามารถ และทักษะให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐานสากล
เช่น การเรียนรู้เรื่องการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน การสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและการผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาต่อและการสร้างรายได้ระหว่าง

- 302 เรียน การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านสื่อ SocialMedia เพื่อการเรียนรู้แนวใหม่อย่างสร้างสรรค์ จัดและส่งเสริมการแข่งขัน ประกวด
การร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความสามารถทางการเรียนรู้
ของนั ก เรี ย นทั้ ง ในและต่ า งประเทศ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด กิ จ กรรม จั ด นิ ท รรศการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาหลักสูตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าอบรม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และเข้ารับ การฝึก อบรมของ
เจ้ าหน้ าที่ ท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2557 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยค่า ใช้จ่ ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2558 และที่ มี ก ฎหมาย ระเบีย บ ข้ อ บัง คั บ ค าสั่ง หรื อ หนัง สื อ สั่ ง การก าหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 391 รายการที่ 20
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. โครงการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยการจัดส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยใช้ระบบแผนพัฒนา
การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ บู ร ณาการมี ส่ ว นร่ ว มและส่ ง เสริ ม กลไก
ขับเคลื่อนการนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นเอกภาพ จัดเตรียมความพร้อมขององค์กรทางการศึกษาเพื่อรับมือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จัดเสริมสร้างระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้เข้มแข็งอยู่ในมาตรฐานที่กาหนด จัดส่งเสริมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศักยภาพผลงาน
องค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารที่เป็นเลิศ (Best Practice) จัดขยายชั้นเรียนและ
รับโอนสถานศึกษาเพิ่มเติม การจัดมาตรฐานการเสริมแรงเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
บริ ก าร โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด กิ จ กรรม จั ด นิ ท รรศการ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า จั ด
ประชุมสัมมนา อบรม ค่าเอกสารและค่าจัดสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- 303 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 392 รายการที่ 21
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (UPGRADE) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จัดส่งเสริมทักษะการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน
คุ ณ ภาพระดั บ ชาติ ปรั บ หลั ก สู ต รจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนและประเมิ น ผล
แนวใหม่ตามจุดเน้นการพัฒนา ส่งเสริมระบบนิเทศการศึกษาและการเรียนรู้ การจัด
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดเน้นนักเรียนระดับปฐมวัย
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการศึ ก ษาพิ เ ศษเรี ย นร่ ว มในสถานศึ ก ษา สนั บ สนุ น และ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ และคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นตามนโยบายแห่ ง รั ฐ เช่ น
การป้องกั นยาเสพติด และการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นการจัด
กิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอบรมสัมมนา ค่าประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)

- 304 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 394 รายการที่ 22
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

8. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติ ในชุมชนท้องถิ่น
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเสริมและ
ติด ตามการพัฒนาการบริหารโดยใช้โ รงเรียนในสังกั ดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD) โดยการจัด ฝึก อบรมพัฒนาศัก ยภาพของคณะกรรมการสถานศึก ษา และ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จัด Symposium และประเมินคัดเลือก
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จัดส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
ทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย นของผู้ ป กครอง ครอบครั ว และชุ ม ชน
จัดโครงการ/หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะความเป็นพลเมือง
อัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในสังกัดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในโรงเรียน โดย
จ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม จัดนิทรรศการ ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าตอบแทน
วิท ยากร ค่า จัดท าหลั กสู ตรท้ องถิ่น ค่ าประชาสั มพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 395 รายการที่ 23
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 305 9. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สู่สถานศึกษา World Class Standard School
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรีย นสังกั ดองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับ World Class Standard School เช่น การจัดหลักสูตร
English program (EP) Mini English program (MEP) หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตร
มุ่งสู่ค วามเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา อาชีพ ดนตรี
กีฬา) การพัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
การวิจัย การศึก ษา การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกั บ
สถาบันการศึก ษาทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรีย นเข้าสู่โ รงเรีย น
รางวั ล พระราชทาน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรีย นรู้ยุ คใหม่
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับ หลักสูตรมาตรฐานสากล และการจัดการ
เรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม ค่าจัด
อบรมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ ค่าจัดท า
เอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 396 รายการที่ 24
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- 306 10. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึก ษาองค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ สาหรับโรงเรียนในสังกัดและชุมชน โดยเป็นโครงการที่องค์การบริหาร
ส่ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จัด หรื อ การส่ ง เข้ า ร่ ว มงานมหกรรมการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น
ระดั บภาค และระดับประเทศ ตลอดถึงการเข้าร่วมแข่งขันทัก ษะทางวิชาการต่าง ๆ
อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครูสู่มาตรฐานสากล
และประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ศั ก ยภาพการจั ด การศึ ก ษาสู่ ส าธารณชน โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าจัด นิท รรศการ ค่ าวั ส ดุ อุป กรณ์แสดงและแข่งขั น ค่าฝึก ซ้ อม ค่าประชาสัมพัน ธ์
ค่าตอบแทน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร น้าดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และเข้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2557 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 398 รายการที่ 25
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

งบลงทุน
รวม
630,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
630,000 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
43,000 บาท
(1) ค่าเก้าอี้พลาสติก
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็น ค่า เก้ า อี้พ ลาสติก จานวน 50 ตั วๆ ละ 200 บาท เพื่อ ใช้ ใ นการจั ด
กิจกรรมของศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทัก ษะชีวิ ตเด็ ก และเยาวชนจัง หวั ดเชีย งใหม่ (สานัก การศึก ษาฯ) เนื่อ งจากไม่ ไ ด้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ
2. มีช่องระบายอากาศตรงที่นั่งและพนักพิง
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 50 x 80 ซม.

- 307 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 348 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์
ตั้งไว้
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โต๊ะพับอเนกประสงค์ จานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท เพื่อใช้ใ น
ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 150 x 75 ซม.
2. ขาโต๊ะเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม
3. ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 348 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่าโต๊ะปูนสนาม
ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะปูนสนาม จานวน 5 ชุด ๆ ละ 4,200 บาท เพื่อใช้ในศูนย์เยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
จังหวั ดเชีย งใหม่ (ส านัก การศึก ษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ ในราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. เป็นชุดโต๊ะสนามทาด้วยปูน
2. โต๊ะ 1 ตัว หน้าโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 80 ซม. สูงไม่นอ้ ยกว่า 70 ซม.
3. เก้าอี้ 4 ตัว หน้าเก้าอีข้ นาดไม่น้อยกว่า 80 x 30 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 40 ซม.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 348 รายการที่ 1

- 308 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
50,000 บาท
(1) ค่าเครื่องเสียงสนาม
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียงสนาม จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ
การแข่งขันต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้และทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง (Mixer) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จานวน 1 ตัว
2. มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (4 Microphone/Line Inputs)
3. มี Switchable Phantom Power
4. มี Speaker Terminal Outputs
5. มี Level Control for Each Input
6. มี Bass and Treble Controls
7. ไมโครโฟนแบบสาย จานวน 2 ตัว
8. ตูล้ าโพงชนิดสองทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 วัตต์ จานวน 2 ตู้
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 349 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าเครื่องเสียงชุดประชุม
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องเสียงชุดประชุม จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
ประชุมของศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทัก ษะชีวิ ตเด็ ก และเยาวชนจัง หวั ดเชีย งใหม่ (สานัก การศึก ษาฯ) เนื่อ งจากไม่ ไ ด้
กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้

- 309 1. เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม
จานวน 1 เครื่อง
2. ไมโครโฟนห้องประชุมสาหรับประธาน
จานวน 1 ชุด
3. ไมโครโฟนห้องประชุมสาหรับผูร้ ่วมประชุม จานวน 6 ตัว
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 350 รายการที่ 1(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
76,000 บาท
(1) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ตั้งไว้
39,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ ระดั บ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการเสริมสร้า งการเรียนรู้และทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
(ส านั ก การศึ ก ษาฯ) จั ด หาตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ
เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ XGA เป็นระบบความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 349 รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว จานวน
1 จอ เพื่ อ ใช้ใ นการจัด กิจ กรรมของศู นย์ เ ยาวชนจัง หวั ดเชีย งใหม่ ตามโครงการ
เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต เด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ส านั ก
การศึกษาฯ) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม
2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- 310 1. ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิว้ หรือ
93 x 124 นิว้ หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 349 รายการที่ 1(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(3) ค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ตั้งไว้
17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้และทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดเชีย งใหม่ (สานักการศึกษาฯ) จัดหา
ตามราคามาตรฐานครุ ภั ณฑ์ ข องสานั ก งบประมาณ เดื อ นมีน าคม 2558 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
2. จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ
และเสียง
5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T2)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 349 รายการที่ 1(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- 311 4. ครุภัณฑ์กีฬา
รวม
120,000 บาท
(1) ค่าเสาอเนกประสงค์ปรับระดับได้มีล้อเลื่อน
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เสาอเนกประสงค์ ป รั บ ระดั บ ได้ มี ล้ อ เลื่ อ น จ านวน 2 ชุ ด ๆ ละ
35,000 บาท ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
จังหวั ดเชีย งใหม่ (ส านัก การศึก ษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1. มีลอ้ เลื่อนพร้อมตาข่าย
2. สามารถปรับระดับความสูงเพื่อใช้ในการแข่งขันตะกร้อ, วอลเล่ย์บอล,
แบดมินตัน ได้
3. สามารถปรับระดับความตึงของตาข่ายได้
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 348 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(2) ค่าโต๊ะเทเบิลเทนนิส
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเทเบิลเทนนิส จานวน 5 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท ตามโครงการ
เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
1. ขนาดความหนา 25 มม.
2. หน้าโต๊ะใช้ไม้อย่างดีไม่มรี อยต่อ
3. โครงสร้างเหล็กสามารถพับเก็บได้
4. แข็งแรงปลอดภัยด้วยตัวล็อคขาโต๊ะขณะการใช้งาน
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 350 รายการที่ 1(8)

- 312 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

5. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
รวม
221,000 บาท
(1) ค่าเครื่องดนตรีสากล
ตั้งไว้
221,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีสากล จานวน 1 ชุด ตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ตู้แอมป์ขยายเสียงสาหรับกีตาร์ จานวน 2 ตู้
2. ตู้แอมป์ขยายเสียงสาหรับเบส จานวน 1 ตู้
3. ตู้แอมป์ขยายเสียงสาหรับคีย์บอร์ด จานวน 1ตู้
4. กีตาร์ไฟฟ้า จานวน 2 ตัว
5. คีย์บอร์ดไฟฟ้า จานวน 1 ตัว
6. กลองชุด จานวน 1 ชุด
7. ชุดเครื่องขยายเสียง เครื่องผสมเสียง 12 ช่อง จานวน 1 ชุด
8. กีตาร์เบสไฟฟ้า จานวน 1 ตัว
9. ลาโพงขนาด 15 นิ้ว จานวน 1 คู่
10. ไมโครโฟน จานวน 4 ตัว
11. ขาตั้งไมล์ จานวน 4 ชุด
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 348 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
120,000 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1
ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง
ตามโครงการเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต ของเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ (ส านั ก การศึ ก ษาฯ) โดยจั ด หาตามเกณฑ์ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะ

- 313 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 1) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า
สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.0 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit
มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB
- สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1,5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk ) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มี
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives
หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 140 GB จานวนไม่น้อยกว่า
2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้า
เดียวกัน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 349 รายการที่ 1 (3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ กับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

- 314 งบเงินอุดหนุน
รวม
2,000,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
2,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
2,000,000 บาท
(1) อุดหนุนกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
สั งกั ด กองก ากั บ การตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ถือ ปฏิ บัติ ตามหนั งสื อกระทรวง
มหาดไทย ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวั น ที่ 8 มกราคม 2553 เรื่ อ ง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่ น และที่มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ค าสั่ง หรื อหนัง สือสั่ งการก าหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 356 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลีย่ นแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,500,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
1,500,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,500,000 บาท
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการวัดและประเมินผลความสามารถ
ทางภาษาและการสื่อสารของนักเรียน
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งที่ ป รึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงาน ของรั ฐ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความชานาญเป็นผู้ดาเนินการ
ออกแบบ สร้าง/จัดทาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ความสามารถทางด้านภาษา
การสื่อสาร และทักษะศตวรรษที่ 21 ของนัก เรียนสังกั ดองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และโรงเรียนในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษากับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสรุปรายงานผล
(สานักการศึกษาฯ)

- 315 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 - 2561) ปี 2559 หน้า 401 รายการที่ 27
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลีย่ นแปลง กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

......................................
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แผนงานสาธารณสุข

- 317 -

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

รวม

60,000,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
60,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
60,000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
60,000,000 บาท
(1) โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ตั้งไว้
60,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เช่น โรคไข้เ ลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใ หม่ 2009 โรคติดต่อ
อุ บั ติ ใ หม่ ฯลฯ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์
การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ ค่าจัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทุ ก รู ป แบบ ค่ า จั ด ซื้ อ สารเคมี วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ เพื่ อ ใช้ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ปี 2559
หน้า 410 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ ย นแปลง กลยุ ทธ์ : การพั ฒ นาคุณ ภาพคน และสุ ข ภาวะให้เหมาะสมตามช่ว งอายุ แ ละ
ความหลากหลายของประชากร

............................................
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห์
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

7,105,300 บาท

งบบุคลากร
รวม
5,930,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
5,930,300 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
2,154,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวม
57,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด (สานักปลัดฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่ อ ง ก าหนดต าแหน่ งและเงิ นเพิ่ มส าหรั บ ตาแหน่ ง ที่มี เ หตุ พิ เ ศษของข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สานักปลัดฯ)
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รวม
3,299,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนั กงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ)
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
419,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักปลัดฯ)

- 320 งบดาเนินงาน
รวม
1,075,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักปลัดฯ)
ค่าใช้สอย
รวม
650,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารให้ ผู้ รั บ จ้ า งท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมากาจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเก็บขยะภายใน
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จ้างเหมาดู ดส้วม ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ
ที่เ ป็นกิ จการในอานาจหน้าที่ขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
450,000 บาท
(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสาหรับ
การดาเนินงานในสถานสงเคราะห์อย่างมีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุของไทย และได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ จากการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่ า อาหารกลางวั น ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ตอบแทน
วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศน
ศึก ษาดู งาน ถือ ปฏิบั ติตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยค่ าใช้จ่ ายในการ
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ
เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 432 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชนที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจัก รของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พั ก ค่ าพาหนะ รวมตลอดถึงค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้องกั บ การเดิ นทาง
ไปราชการในราชอาณาจั ก รถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
ค่า ใช้ จ่า ยในการเดิ นทางไปราชการของเจ้ าหน้า ที่ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2555 และแก้ ไ ข
เพิ่ม เติ ม และที่มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ คาสั่ง หรือหนัง สือ สั่งการก าหนด
(สานักปลัดฯ)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า บ ารุง รัก ษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิ นต่า ง ๆ เช่น วัสดุ ต่าง ๆ ครุภัณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ใ ช้ใ นการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สานักปลัดฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
195,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า
สวิ ตซ์ ไ ฟฟ้ า ปลั๊ ก ไฟฟ้า ไฟฉุ ก เฉิน และอุป กรณ์ อื่น ๆ เพื่อ ใช้ส าหรั บ ซ่ อ มแซมหรื อ
เปลี่ยนวัสดุไฟฟ้าที่เก่าและชารุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ (สานักปลัดฯ)
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ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัส ดุก่ อสร้าง อุป กรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและซ่อมบารุง ปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น ทราย ปูน
เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
5. วัสดุการเกษตร
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ส ดุ ก ารเกษตรต่ าง ๆ สาหรับ ปลู ก ประดับ ตกแต่ง ปรับ ปรุงบริเ วณ
อาคารสถานที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
6. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ เช่ น จานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตลั บ หมึ ก ส าหรั บ
เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เ กิน 20,000 บาท ของสถานสงเคราะห์คนชราวัย ทองนิเวศน์
(สานักปลัดฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
130,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับ อาคารที่ท าการสถานสงเคราะห์คนชราวัย ทองนิเ วศน์
อาคารบ้านพักผู้สูงอายุประเภทสามัญ และอาคารต่าง ๆ ตลอดจนไฟฟ้าตามแนวถนน
ภายในของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
2. ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บริ ก ารโทรศั พ ท์ ใ ช้ ป ระจ าสถานสงเคราะห์ ค นชราวั ย ทองนิ เ วศน์
(สานักปลัดฯ)
3. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่ า สื่ อ สารอื่ น ๆ เช่ น ค่ า เคเบิ้ ล ที วี ค่ า เช่ า ช่ อ งสั ญ ญาณดาวเที ย ม เป็ น ต้ น และ
ให้ ห มายความรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เกี่ยวกับการใช้บริการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
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รวม
100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
100,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
100,000 บาท
1. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ น
ความรั บ ผิ ด ชอบของสถานสงเคราะห์ ค นชราวั ย ทองนิ เ วศน์ ซึ่ ง มี ส ภาพช ารุ ด
ทรุดโทรมหรือจาเป็นต้องแก้ไขหรือกระทาให้อยู่ในสภาพดีขึ้น เช่น อาคารสานักงาน
บ้านพักผูส้ ูงอายุ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
....................................................
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

894,380 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
774,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
394,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
100,000 บาท
(1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
คนชราวั ยทองนิเวศน์ เช่น วันลอยกระทง วันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์
วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และการจัดกิจกรรมทาบุญอุ ทิศส่วนกุศล
ให้แก่ ผู้รับบริการที่ถึ งแก่กรรมในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ โดยจ่ายเป็ น
ค่ าวั สดุ อุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ค่ าจั ดสถานที่ ค่ าโลงศพ ค่ าดอกไม้ ธู ปเที ยน ค่ าผ้ าบั งสุ กุ ล
ค่าสังฆทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หนั ง สื อ หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 420 รายการที่ 5
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาจั งหวั ดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้ างสั งคม
แห่ งวั ฒนธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญญา จิ ตสาธารณะ และพั ฒนาศั กยภาพคนให้ พร้ อมรั บกั บการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลาย
ของประชากร

2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์ ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ อาทิ อาคารสานักงาน อาคารเรือนนอน และโรงซักฟอก ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : พั ฒนาคุ ณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 420 รายการที่ 6

- 325 สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะ และพั ฒ นาศั ก ยภาพคนใ ห้ พ ร้ อ มรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลาย
ของประชากร

ค่าวัสดุ
รวม
380,000 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั สดุ งานบ้านงานครัว สาหรับ ผู้รับ บริก ารในสถานสงเคราะห์ คนชรา
วัยทองนิเวศน์ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ที่นอน ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์
คนชราวั ย ทองนิ เ วศน์ เช่ น ถุ ง มื อ ส าลี แ ละผ้ า พั น แผล เวชภั ณ ฑ์ ออกซิ เ จน ฯลฯ
(สานักปลัดฯ)
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สาหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ผ้าถุง เข็มขัด หมวก ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
(สานักปลัดฯ)
4. วัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหาร เช่น หมู ไก่ ไข่ ผัก ผลไม้ นม ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหาร
กระป๋อง น้ามันพืช เครื่องปรุงต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อนาไปประกอบอาหารสาหรับจัดเลี้ย ง
ผูร้ ับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
งบลงทุน
รวม
120,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
120,380 บาท
ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
120,380 บาท
1. ค่าโต๊ะสแตนเลส
ตั้งไว้
89,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะสแตนเลส จานวน 13 ตัว ๆ ละ 6,900 บาท เพื่อใช้เป็นโต๊ะรับประทาน
อาหารสาหรับผู้รับบริการ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจาก
การใช้งานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะรับประทานอาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 120 x 80 เซนติเมตร
2. หน้าโต๊ะปูด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร

- 326 3. ขาโต๊ะทาด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 1/1.2 นิว้
4. มีคานเสริมความแข็งแรงยึดขาโต๊ะด้านล่างขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิว้
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร
5. แป๊ปกล่องสีเ่ หลี่ยม 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า 1.2
มิลลิเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 480 รายการที่ 2(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ค่าเก้าอี้โพลีอเนกประสงค์
ตั้งไว้
30,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้ าอี้โ พลีอเนกประสงค์ จานวน 52 ตัวๆ ละ 590 บาท เพื่อใช้สาหรับ
ผู้รับ บริก ารนั่งรับ ประทานอาหาร และจั ดหามาทดแทนครุ ภัณฑ์ที่ เ สื่อมสภาพ ชารุ ด
เสียหายจากการใช้งานของสถานสงเคราะห์คนชราวั ยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ ใ นราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ น
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงเก้าอีท้ าด้วยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม
2. มีพนักพิงและที่นั่งผลิตจากพลาสติกโพลีโพลฟิลีน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 480 รายการที่ 2(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

............................................
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แผนงาน
เคหะและชุมชน
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม

39,563,950 บาท

รวม
รวม

28,150,000 บาท
600,000 บาท

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูก จ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรื อหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักการช่าง)

ค่าใช้สอย
รวม
23,950,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
16,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่ง อย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจน
การจ้ า งเหมาอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น กิ จ การในอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา:
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ปโภค ด้ า นสาธารณู ปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559
หน้า 60 รายการที่ 9 และด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559
หน้า 316 รายการที่ 2

- 329 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น กลยุ ท ธ์ : สร้ า งและพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การค้ า การลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
7,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
7,000,000 บาท
เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจั ก รของข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ ไ ขเพิ่มเติ ม และที่มีก ฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการช่าง)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้าอาคารสานักงาน และสถานที่สาคัญที่อยู่
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สานักการช่าง)
ค่าวัสดุ
รวม
3,600,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุ ก ารใช้งานไม่ยื น นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ย นสภาพไปในระยะอันสั้น เช่ น
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ ฯลฯ (สานักการช่าง)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ ต่ า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะโดยสภาพไม่ ค งทนถาวร หรื อ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น
เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ ฯลฯ (สานักการช่าง)

- 330 3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่
ฯลฯ (สานักการช่าง)
4. วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั สดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับ ยานพาหนะรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
5. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ สาหรับ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(สานักการช่าง)
งบลงทุน
รวม
10,913,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,913,950 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
390,100 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอีท้ างาน จานวน 8 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรั บ บุ ค ลากรของฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส านั ก การช่ า ง และจั ด หามาทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ นท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เก้าอีท้ างาน แบบมีพนักพิงและมีทีพ่ ักแขน
(2) ขาเก้าอีม้ ี 5 แฉก และมีลอ้
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 504 รายการที่ 13(38)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

- 331 (2) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอีท้ างานปรับระดับสูงต่าได้ จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อให้
มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่างและจัดหา
เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ใ นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ น
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เก้าอีท้ างาน แบบมีพนักพิงและมีทีพ่ ักแขน
(2) มีระบบโช็คสามารถปรับระดับ สูง-ต่าได้
(3) ขาเก้าอีม้ ี 5 แฉก และมีลอ้
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 507 รายการที่ 13(53)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

(3) ค่าโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จานวน 5 ตัว ๆ ละ 6,400 บาท
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
และจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) โต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
(2) มีลิน้ ชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิน้ ชักกลาง
(3) ติดตัง้ กระจกหน้าใส
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 507 รายการที่ 13(51)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

- 332 (4) ค่าโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
23,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จานวน 3 ตัว ๆ ละ 7,900 บาท
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
และจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) โต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
(2) มีล้ินชักเก็บของสองด้าน พร้อมลิ้นชักกลาง
(3) ติดตัง้ กระจกหน้าใส
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการ บริ ห ารงานขององค์ ก ร และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 507 รายการที่ 13(52)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก
ตั้งไว้
22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก จานวน 6 ตู้ ๆ ละ 3,750 บาท เพื่อให้
มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ใ นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ น
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ลิ้นชัก
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 46 × 61 × 102 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 507 รายการที่ 13(54)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด
ตั้งไว้
35,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด (มอก.) จานวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 333 (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด (มอก.)
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 91 × 45 × 180 เซนติเมตร
(3) ภายในมีแผ่นชั้นไม่นอ้ ยกว่า 3 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒ นา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 504 รายการที่ 13(40)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าพัดลมไอน้า
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ า พั ด ลมไอน้ า จ านวน 10 ตั ว ๆ ละ 25,000 บาท เพื่อ ให้ มี ค รุ ภั ณ ฑ์
เพียงพอสาหรับ การปฏิบัติงานของฝ่ายเครื่องจักรกล สานักการช่าง เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นพัดลมไอเย็น พร้อมถังพักน้าอยู่ในตัวเครื่อง
(2) หน้าจอหลักสามารถแสดงภาพและเสียง
(3) สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
(4) ระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz
(5) ช่องทาความเย็นสามารถปรับส่ายได้
(6) มีลอ้ 4 ล้อ และสามารถล็อคให้อยู่กับที่ป้องกันการลื่นไถล
(7) สามารถสร้างปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่า 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
(8) มีระบบฆ่าเชือ้ โรคในถังพักน้า ด้วยระบบโอโซน
(9) มีหน้าจอ LED แสดงสถานการณ์ทางาน ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท
คอนโทรล
(10) สามารถต่อสายน้าได้โดยตรง และมีระดับตัดน้าอัตโนมัติเมื่อน้าเต็มถัง
(11) มีระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
(12) ถังบรรจุน้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 80 ลิตร และมีมาตรวัดระดับบอกปริมาณน้า
(13) ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 508 รายการที่ 13(59)

- 334 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
9,452,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
3,284,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จานวน 4 คัน ๆ ละ 821,000 บาท
เพื่อใช้ใ นการปฏิบัติงานของสานัก การช่าง จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ เดื อ นมี น าคม 2558 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
(1) มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
(3) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : จั ด หา/สร้ า งปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ ก ร และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 ปี 2559 หน้า 501 รายการที่ 13(23)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุ ทธ์ : เสริ ม สร้ า งระบบการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภ าพทั น สมั ย และสามารถให้ บริ ก ารอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
6,168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) มีกาลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อม
โครงหลังคาและที่นั่ง จานวน 6 คัน ๆ ละ 1,028,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของส านัก การช่าง เนื่องจากไม่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นราคามาตรฐานครุภั ณฑ์ของสานั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ
(2) เป็นเครื่องยนต์ดเี ซล 4 สูบ 4 จังหวะ คอมมอนเรล แบบไดเร็กอินเจคชั่น
(3) มาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า ยูโร 3 หรือ มอก. 2315 – 2551
(4) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี
(5) มีกาลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
(6) น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ากว่า 4,000 กิโลกรัม
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และติดตั้งตาข่ายพร้อมที่ปิดล็อคด้านหลัง
(8) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 ปี 2559 หน้า 501 รายการที่ 13(25)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
52,500 บาท
(1) ค่าวิทยุสื่อสาร
ตั้งไว้
52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชนย่าน 245 เมกกะเฮิร์ต จานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
3,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ นท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) มีช่วงความถี่ 245 – 245.9875 MHz
(2) มีกาลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
(3) มีจานวนช่องสื่อสารไม่นอ้ ยกว่า 80 ช่องหลัก
(4) มีหนังสือรับรองจาก กสทช.
(5) ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 506 รายการที่ 13(50)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุ ทธ์ : เสริ มสร้ า งระบบการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภ าพทั นสมั ยและสามารถให้ บริก ารอย่า ง
รวดเร็วและทั่วถึง
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รวม
5,250 บาท
(1) ค่าเครื่องตัดเหล็ก
ตั้งไว้
5,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องตัดเหล็ก จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานัก
การช่าง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นเครื่องตัดเหล็กแบบแท่นตัดไฟเบอร์
(2) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 W
(3) ใบตัดไฟเบอร์ไม่น้อยกว่า 14 นิว้
(4) ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 503 รายการที่ 13(37)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห าร จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

5. ครุภัณฑ์สารวจ
รวม
200,000 บาท
(1) ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
25,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
(1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
(2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
(3) บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้
200 เส้นทาง
(4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัตไิ ด้ถึง 10,000 จุด
(5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตาแหน่งสถานที่สาคัญไม่น้อยกว่า
500,000 ตาแหน่ง
(6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
(7) มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port แบบ
High-Speed
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แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 502 รายการที่ 13(31)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
664,100 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
ตั้งไว้
529,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้ ) จานวน 16 ชุด ๆ ละ 33,100 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านัก การช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 9 และรายการที่ 52) ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ
8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหี น่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มคี วามสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- 338 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 502 รายการที่ 13(28), (29)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
36,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 39)
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้

- 339 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่
สารองให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 507 รายการที่ 13(55)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- 340 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 508 รายการที่ 13(56)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

(4) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา สาหรับกระดาษขนาด A3
ตั้งไว้
53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 43) โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสาหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- 341 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่
สารองให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 508 รายการที่ 13(57)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

(5) ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
ตั้งไว้
9,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน
3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานัก การช่าง จัดหาตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อ งกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 50)
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่
สารองให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 502 รายการที่ 13(30)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

- 342 (6) ค่าสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
ตั้งไว้
3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็ บเอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของสานัก การช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลัก ษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (รายการที่ 46) โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 4,800 X 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิน้ ส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 508 รายการที่ 13(58)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

7. ครุภัณฑ์อื่น
รวม
150,000 บาท
(1) ค่าเครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหารถยนต์บรรทุก
ตั้งไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหารถยนต์บรรทุก จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก การช่ า ง เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นเครื่องสแกนวิเคราะห์ยานยนต์
(2) สามารถใช้สแกนวิเคราะห์รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ได้หลายยี่ห้อ เช่น อีซูซุ
ฮีโน มิตซูบิชิ เป็นต้น
(3) สามารถใช้สแกนวิเคราะห์รถยนต์ขนาดเล็กได้หลายยี่ห้อ เช่น โตโยต้า
มิตซูบิชิ นิสสัน เป็นต้น

- 343 (4) ระบบการใช้งานเป็นแบบปุ่มกดและระบบสัมผัส
(5) ตัวเครื่องและอุปกณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 502 รายการที่ 13(27)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการทางานที่มปี ระสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง

งบรายจ่ายอื่น
รวม
500,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
500,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวม
500,000 บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้ างที่ป รึ ก ษาดาเนินการตามโครงการตรวจวัดคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อ ม
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ม อบหมายให้
สถาบั นการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดาเนินการ
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 337 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

....................................................
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

9,519,700 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
7,250,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
500,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
500,000 บาท
(1) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่ว นจังหวั ดเชีย งใหม่ ซึ่งชารุดเสีย หายจาเป็นต้องบ ารุงรัก ษาและซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพดี เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ ที่ มี ว งเงิ น เกิ น กว่ า 5,000 บาท
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง
การพั ฒ นา : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ป โภค
ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 53 รายการที่ 2(2)
สอดคล้อ งตามกรอบยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาจัง หวั ดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา
เศรษฐกิจ อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า
การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ค่าวัสดุ
รวม
6,750,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อ่นื ๆ สาหรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 46 รายการที่ 1(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจั ยแวดล้อ มให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

2. วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
1,500,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่ อสร้างต่าง ๆ สาหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล เช่น ท่อพีวีซี กาว
กรด ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 422 รายการที่ 1(2)

- 345 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับงานขุดเจาะ
บ่อบาดาล (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 422 รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อบาดาล เช่น สารเบโทไนท์
ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 422 รายการที่ 1(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบลงทุน
รวม
2,269,700 บาท
รวม
2,269,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
2,269,700 บาท
(1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตั้งไว้
351,100 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งสาธารณะบริ เ วณสะพานน้ าโจ้ ถนนสาย
ชม. 4040 สายบ้านยางเนิ้ ง หมู่ที่ 3 อาเภอสารภีเชื่อม บ้านน้าโท้ง หมู่ที่ 2 ตาบล
สบแม่ข่า อาเภอหางดง จานวน 10 จุด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง
การพั ฒ นา : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ป โภค
ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 265 รายการที่ 402

- 346 สอดคล้อ งตามกรอบยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาจัง หวั ดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า
การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตั้งไว้
1,918,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสาย ชม. 2001 หมู่ที่ 2 ตาบล
ขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ประกอบด้วย หม้อแปลง
ไฟฟ้าขนาด 30 KVA โคมหลอดโซเดียมแรงดันสูง พร้อมเสาไฟฟ้า รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง
การพั ฒ นา : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ป โภค
ด้านสาธารณูปการและการพั ฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 267 รายการที่ 405
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาจั ง หวั ด เชีย งใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า
การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

....................................................
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งานสวนสาธารณะ

รวม

25,000,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
25,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
25,000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้
25,000,000 บาท
(1) โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม
ตั้งไว้
25,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และงานศิลปกรรม
บริ เ วณพื้ น ที่ ถนน สถานที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พื้ น ที่ ส านั ก งานองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยดาเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือ
นิตบิ ุคคลเป็นผู้ดาเนินการ เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมและต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ป้ายประชาสัมพันธ์
วัสดุอุปกรณ์ ของประดับตกแต่ง ตุง ธง โคมงานศิลปกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เหมาะสม
กั บ แนวคิ ด การออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานที่ เทศกาล หรื อ ประเพ ณี
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน โครงการฯ
ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การก าหนด
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 315 รายการที่ 1
สอดคล้อ งตามกรอบยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาจัง หวั ดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา
เศรษฐกิ จ อย่า งสมดุ ล และยั่ ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
...............................................
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

9,000,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
9,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
9,000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
9,000,000 บาท
(1) โครงการบริหารจัดการโรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
ตั้งไว้
5,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการโรงงานปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ โดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการเองหรือจ้างเหมาให้นิติบุคคลดาเนินการแทน
เช่น ค่าแรงงานคนงาน ค่ายามรักษาความปลอดภัย ค่าดูแลสวน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ตลอดจนการ
จ้ า งเหมาอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น กิ จ การในอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวั น ที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การก าหนด
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม แนวทางการพัฒ นา : การบริหารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อ ม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 336 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลัง งานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพั ฒนาอย่างยั่ง ยืน กลยุทธ์ :
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน

(2) โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็นค่ าใช้จ่ ายในการประชาสัม พัน ธ์โ รงงานท าปุ๋ย หมัก จากของเหลื อใช้
โดยการจั ด นิ ท รรศการ กิ จ กรรมรณรงค์ การฝึ ก อบรม การจั ด ประชุ ม สั ม มนา
หรื อจั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ป ระชาสั มพั นธ์ รายละเอี ย ดต่ าง ๆ ที่มี ความจ าเป็ น
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เช่น แผ่นพับ การโฆษณา การจัดทาเอกสาร วัสดุ

- 349 อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น โครงการ ฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 336 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ :
เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

(3) โครงการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานทาปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
โรงงานท าปุ๋ย หมัก จากของเหลือใช้ โดยจ่ายเป็น ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดาเนินโครงการโรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ เช่น
คุณภาพน้าเสีย คุณภาพอากาศ คุณภาพน้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ หรื อ จ้ า ง
นิติบุคคลดาเนินการ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 337 รายการที่ 4
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจั งหวัด เชีย งใหม่ ยุทธศาสตร์ การจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ :
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน

- 350 (4) โครงการย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการย่ อ ยกิ่ ง ไม้ ใบไม้ และเศษวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ทาง
การเกษตร โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ามันเชื้อเพลิ ง ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการเองหรือจ้างนิติบุคคลดาเนินการ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 338 รายการที่ 6
สอดคล้ องตามกรอบยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาจัง หวั ดเชี ยงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลัง งานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพั ฒนาอย่างยั่ง ยืน กลยุทธ์ :
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน

(5) โครงการทาปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทาปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร โดยการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการทาปุ๋ยหมักจาก
กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร โดยจ่ายเป็น ค่าซื้อกิ่งไม้ ใบไม้ และ
เศษวั สดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ และอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ค่ามูลสัตว์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ โดยองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การเองหรื อ จ้ า งนิ ติ บุ ค คลด าเนิ น การ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)

- 351 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการพั ฒ นา : พั ฒ นาตั ว อย่ า งความส าเร็ จ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 341 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน กลยุทธ์ :
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
ให้เหมาะสมและยั่งยืน
..............................................................
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แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- 353 -

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

71,100,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
70,600,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
70,600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
70,600,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างการเรีย นรู้ของชุมชน กลุ่ม
องค์กร เครือข่ายชุมชน ผู้นาชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และขยายผลในการดารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสีย งพร้อมผู้ค วบคุม ค่าอาหาร ค่ าอาหารว่างและเครื่องดื่ ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจน
การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง
ซัก ซ้อมแนวทางการจัด ท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการ
พั ฒ นา : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 301 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรใน
พื้นที่

- 354 (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ในการให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจการสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึงภายใต้การมี ส่วนร่วมของ
ทุก ฝ่ าย โดยจ่ายเป็ น ค่า ประชาสัม พัน ธ์ ค่าจั ดสถานที่ ค่ าจ้า งเหมาเครื่อ งเสีย งพร้อ ม
ผู้ค วบคุ ม ค่า อาหาร ค่า อาหารว่ างและเครื่อ งดื่ ม ค่า ตอบแทนวิท ยากร ค่ าเงิน รางวั ล
ค่า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้ อง ตลอดจนการจ้ างเหมาบุ ค คล
ธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลด าเนิ น การตามโครงการฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 302 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ระยะที่ 2
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาและบริหารจัดการสารสนเทศ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 และส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น ค่าปรับปรุง
พั ฒ นาเว็ บ ไซด์ และฐานข้ อ มู ล ระบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชุ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ การจั ด ท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
การเบิก จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริก ารขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีก ฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)

- 355 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพั ฒ นา : ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต และการกระจายสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุม ชนให้ ไ ด้
มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 306 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึก และความตระหนักในการดูแล
รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น สิ่ ง แวดล้ อ ม การฟื้ น ฟู แ ละบ าบั ด
สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ในการดู แ ลรั ก ษา อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ การประชาสั มพั นธ์ การจั ด ประชุ ม สัม มนา การฝึ ก อบรม การจั ดนิ ท รรศการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 332 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรม
ด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แก่อาสาสมัครสาธารณสุข โดยจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน เช่น การบริการอาหารปลอดภัย การจัดกิจกรรม
ป้องกันหรือควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญในท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงาน/กิจกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมให้ความรู้

- 356 ในด้านการป้องกันโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุข เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
พร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จาเป็นและเกี่ย วข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลด าเนิ น การตามโครงการฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559
หน้า 404 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

(6) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
6,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริหารส่วน
จัง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยจ่า ยเป็ น ค่ าจ้ า งเหมาจั ดอุ ป กรณ์ไ ฟฟ้า ค่า จ้ างเหมาเครื่อ งเสี ย ง
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าสนับสนุนหน่วยบริการประชาชน ค่าสนับสนุนซุ้มจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ย ง ค่าเช่าที่พั กสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2555 และฉบั บ ที่ 2
พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 412 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ย นแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร

- 357 (7) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทาให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทาให้ กับประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมสนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ โดยสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
เทคโนโลยี วิชาชีพ การจัดการตลาดแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนา
ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัด
สถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่ องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 413 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และความหลากหลายของประชากร

(8) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดาเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
จัดทาหนังสือหรือจัดทาสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ด้ า นประชาธิ ป ไตย พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นประชาธิ ป ไตย และกระบวนการ
มีส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของตนเองในด้ านต่ า ง ๆ เช่น ด้ า น
การเมืองท้องถิ่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต
การท่องเที่ยว การศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี รวมถึ งการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด–
ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทา
หนังสือเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ

- 358 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 414 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

(9) โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง การปกครองและกฎหมาย
สู่ประชาชน
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการสนั บ สนุ น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการเมื อ งการ
ปกครองและกฎหมายสู่ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วม
แก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด การมี วินั ย จราจร ฯลฯ โดยจั ดท าเป็น หนั งสื อ แผ่น พั บ ใบปลิว โปสเตอร์
เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 415 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

(10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มสตรีในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
สตรีที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสตรี และการจัดการประชุม สัมมนา
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีโดยมุ่งเน้นให้ได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมี ส่วนร่วมของทุกฝ่าย
โดยจ่ ายเป็ น ค่ าประชาสั มพั นธ์ ค่ าจั ดสถานที่ ค่ าจ้ างเหมาเครื่ องเสี ยงพร้ อ มผู้ ค วบคุ ม

- 359 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณ ภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 416 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(11) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สู งอายุ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การสงเคราะห์ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหา
ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แ ละประชาสัมพันธ์กิจ กรรมผู้สูง อายุ การจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และการจัดประชุม สัมมนา
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นให้
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่ าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุก ฝ่ าย โดยจ่ายเป็ น ค่า ประชาสัม พัน ธ์ ค่าจั ดสถานที่ ค่ าจ้า งเหมาเครื่อ งเสีย งพร้อ ม
ผู้ค วบคุ ม ค่า อาหาร ค่า อาหารว่ างและเครื่อ งดื่ ม ค่า ตอบแทนวิท ยากร ค่ าเงิน รางวั ล
ค่า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้ อง ตลอดจนการจ้ างเหมาบุค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนั ง สือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวั น ที่ 10 สิ งหาคม 2555 เรื่ อ ง

- 360 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้สู ง อายุ และผู้ด้ อ ยโอกาส และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 417 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(12) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กั บผู้พิการ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การสงเคราะห์ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้พิการที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหา
ช่อ งทางการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมผู้ พิ ก าร การจั ด กิ จ กรรม
รณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้พิการ และการจัดประชุม สัมมนา
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยมุ่งเน้นให้
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ทุก ฝ่ าย โดยจ่ายเป็ น ค่า ประชาสัม พั น ธ์ ค่าจั ดสถานที่ ค่ าจ้า งเหมาเครื่อ งเสีย งพร้อ ม
ผู้ค วบคุ ม ค่า อาหาร ค่า อาหารว่ างและเครื่อ งดื่ ม ค่า ตอบแทนวิท ยากร ค่ าเงิน รางวั ล
ค่า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ย วข้ อง ตลอดจนการจ้ างเหมาบุค คล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2557 และแก้ไ ขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 418 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

- 361 (13) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ในการให้ก ารสงเคราะห์ และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ให้ กั บ ผู้ด้ อยโอกาส และผู้ ป่ว ยเอดส์
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส์ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการ
จาหน่ า ยผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละประชาสั มพั น ธ์ กิ จ กรรมผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ ป่ ว ยเอดส์ การจั ด
กิจกรรมรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์
และการจัดประชุมสัมมนา กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ โดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรมและทั่ว ถึ ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของทุก ฝ่าย โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์
ค่า จัด สถานที่ ค่า จ้ างเหมาเครื่อ งเสี ย งพร้ อมผู้ ควบคุม ค่า อาหาร ค่า อาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และที่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพั ฒ นา : พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ของเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้สู ง อายุ และผู้ด้ อ ยโอกาส และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 418 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(14) โครงการป้องกัน บาบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกัน บาบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็นการส่ งเสริมและสนั บ สนุ นนโยบายตามยุ ท ธศาสตร์ข องรัฐ บาลในการรณรงค์
ปลูกจิตสานึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยและโทษ
ของยาเสพติดแก่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสั มพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสีย งพร้อมผู้ควบคุม
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์

- 362 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไ ข
เพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 423 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(15) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/
พระราชเสาวนีย์
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการพระราชด าริ / พระราชเสาวนี ย์
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองและสืบสานแนวความคิด
ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เช่น การจัด ทาป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2558 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 460 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีสว่ นร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(16) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ตั้งไว้
30,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้า
อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี นาถ และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ฯลฯ
เนื่องในวโรกาสวันสาคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันสาคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง

- 363 ความเป็ น ชาติ และความสามั ค คี ข องคนในชาติ และความสามั ค คี ข องคนในชาติ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความจงรักภักดี เช่น กิจกรรมการปลูก
ป่าเฉลิมพระเกี ย รติ ฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับ สนุนความเข้มแข็งในท้องถิ่นและการ
แสดงออกถึงความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดารงเป้าหมายใน
การลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมเพื่อให้สังคมไทยมี ความสามัคคีและ
สันติสุขที่ยั่งยืน ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/19965 ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตัง้ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยจ่ ายเป็ น ค่ าประชาสั มพั นธ์ ค่ าจั ดสถานที่ ค่ าจ้ างเหมาเครื่ องเสี ยง
ค่าอาหาร ค่ าน้ าดื่ ม ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ค่ า เงิน รางวัล ค่ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่ น และที่มีก ฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 461 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

งบเงินอุดหนุน
รวม
500,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวม
500,000 บาท
(1) อุดหนุนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าบ้านถวายสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Baan Tawai Creative Village to ASEAN Economic Community : AEC)
ถือปฏิบั ติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวด

- 364 เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AC) และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 2561) ปี 2559 หน้า 303 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

...............................................
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แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

35,568,200 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
31,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
31,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
31,000,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
ตั้งไว้
20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด -ปิด
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสีย ง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ย เลี้ย ง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบี ย น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัด สิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่ห์ ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 406 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บกั บ
การเปลี่ ยนแปลง กลยุ ทธ์ : พั ฒนาคุ ณภาพคนและสุ ขภาวะให้ เหมาะสมตามช่ วงอายุ และ
ความหลากหลายของประชากร

- 367 2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนต้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมมหกรรมกีฬานักเรียน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่สาหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันคัดเลือก
ในระดับพื้นที่ทุกอาเภอสู่ระดับจังหวัด และการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนหรือการส่ง
เข้าร่ว มแข่งขัน กี ฬ านัก เรีย นท้อ งถิ่นทั้งระดับ ภาคและระดับ ประเทศ อัน เป็นการ
เสริมสร้างสุ ขภาพ ทัก ษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และความรักสามัคคีใ ห้เ กิดขึ้นกั บ
นัก เรีย น เด็ ก และเยาวชน รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสีย งด้านกีฬาให้กั บ โรงเรีย น
ในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวน ค่าชุดนักกีฬา
และกองเชี ย ร์ ค่า อาหารและน้ าดื่ ม ค่า ตอบแทน ค่า เงิ นรางวั ล ค่า วัส ดุอุ ป กรณ์
ค่าสนับสนุนเจ้าภาพกีฬา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดพิธีเ ชิดชูเ กีย รติ
ประวัตินักเรียนดีเด่น ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตร ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 407 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและ
ความหลากหลายของประชากร

3. โครงการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดการแข่งขัน กีฬาขององค์ก ารบริหารส่ วนจังหวั ด
17 จังหวัดภาคเหนือ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าบารุงสถานที่
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ขบวนและพิ ธี เ ปิ ด –ปิ ด การแข่ ง ขั น ค่ า จ้ า งเหมาเครื่ อ งเสี ย ง
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน

- 368 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์
ฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่ห์ ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล
ค่าจัดทาสูจิบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า ชุดนักกีฬา ชุดเดินขบวน ชุดกองเชียร์ ค่าเช่า
สนามกี ฬ า ค่าดาเนินงานการแข่งขัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2547 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การส่ งเสริม สุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 408 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และ
ความหลากหลายของประชากร

งบลงทุน
รวม
4,268,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
4,268,200 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รวม
2,732,600 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตั้งไว้
1,998,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน ขนาด 22.00 x 42.00 เมตร
ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ
ก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 409 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และ
ความหลากหลายของประชากร

- 369 (2) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอกัลยาณิวัฒนา
ตั้งไว้
734,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกั ลยาณิวัฒนา จังหวัดเชีย งใหม่ สนามกีฬา ขนาดกว้าง
80.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมประตูฟุตบอล รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 411 รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และ
ความหลากหลายของประชากร

2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,535,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจาอาเภอพร้าว
ตั้งไว้
1,535,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาประจาอาเภอพร้าว บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 ตาบล
เขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการ
1) ต่อเติมหลังคาอัฒจันทร์ สนามกีฬาประจาอาเภอพร้าว (อัฒจันทร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) หลังคาโครงเหล็ก มุงเมทัลชีท ขนาดกว้าง
8.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร
2) ก่ อ สร้ า งห้ อ งน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขนาดกว้ า ง 3.00 เมตร ยาว
10.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 411 รายการที่ 8
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และ
ความหลากหลายของประชากร

- 370 งบเงินอุดหนุน
รวม
300,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
300,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวม
300,000 บาท
(1) อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 21 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74
ลงวั น ที่ 8 มกราคม 2553 เรื่ อ ง การตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณหมวดเงิ น อุ ดหนุ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และที่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559
หน้า 405 รายการที่ 2
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั งหวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ทธศาสตร์ สร้ างสั ง คม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ ยนแปลง กลยุ ทธ์ : พั ฒ นาคุ ณภาพคน และสุ ขภาวะให้ เหมาะสมตามช่ วงอายุ และ
ความหลากหลายของประชากร

………………………………………….
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

61,566,800 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
53,566,800 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
53,566,800 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดงาน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสาคัญของชาติ
งานวันสาคัญประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ จ่ า ยในการจั ด งาน
พระราชพิธี งานรัฐ พิธี งานวันสาคัญ ของชาติ งานวันสาคัญ ประจาปีขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น งานเตรี ย มการรั บ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษ าพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ วั น จั ก รี วั น ปิ ย มหาราช พิ ธี เ ปิ ด –ปิ ด ประชุ ม สภาฯ งานพิ ธี
บวงสรวงพระสถู ปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืองานพิธีการทางศาสนา
ต่าง ๆ เช่น เครื่องไทยทาน อาหารถวายพระ ปัจจัย ถวายพระ ดอกไม้ ธู ป เทีย น
พานพุ่ ม เงิ น พุ่ ม ทอง ค่ า วั ส ดุ แ ละค่ า ตกแต่ ง สถานที่ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่ น หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
50,566,800 บาท
(1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และประเพณีที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
50,066,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบ สาน
เรียนรู้ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น แหล่ง
ประวัติศาสตร์และเมืองเก่า รวมทั้งวิถีชีวิตล้านนาและชนเผ่า เพื่อให้ประชาชนเกิด

- 372 ความภาคภูมใิ จและธารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เชียงใหม่ที่มีความแตกต่าง
และหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมเชื่อมโยงสู่คุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายหรือแนวร่วมในการ
พั ฒ นาผลั ก ดั น แหล่ ง มรดกชุ ม ชนไปสู่ ม รดกชาติ แ ละมรดกโลก ตลอดจนการ
เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของพลเมืองเชียงใหม่ การเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม การจัดการองค์ความรูแ้ ละข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นเรียนรู้ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ การเสริม สร้างปัจจัยและสภาวะแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์
เชียงใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ รวมถึงการมี ส่วนร่วมพัฒนา
ทางศาสนาและวั ฒ นธรรมกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยและองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีถิ่นและ
เทศกาลที่ ส าคั ญ ทุ ก พื้ น ที่ การจั ด ฝึ ก อบรม สั ม มนา การเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย ม
แนวปฏิบัติอันดีงามและองค์ความรู้ท างวัฒนธรรม ศาสนา ประวั ติศาสตร์และ
ภูมปิ ัญญาทุกแขนงให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนและพระสงฆ์ การเชิดชูยกย่อง
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การจั ด ท าสื่ อ เอกสารต าราทางศิ ล ปะ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
การติดตาม ศึกษาผลสาเร็จของโครงการ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2557 ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อ ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒ นา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 345
รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มศี ักยภาพ

- 373 (2) โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนา
และเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (The Sacred City of Chiang Mai)
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรมล้านนาและเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้ า นนา ประวั ติ ศ าสตร์ เ ชี ย งใหม่ และการครบรอบอายุ เ มื อ งเชี ย งใหม่ เพื่ อ
เสริ ม สร้ า งพื้ น ที่ แ ละพลั ง แห่ ง ความศรั ท ธาและศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ด ารงคุ ณ ค่ า และ
ความงดงามในมรดกล้ า นนา และสร้ า งความภาคภู มิ ใ จในอั ต ลั ก ษณ์ แ ก่ เ ด็ ก
เยาวชนและประชาชนในพื้น ที่ใ ห้พ ร้อ มส่ง ต่อ สื บ ทอด ภู มิปั ญ ญาล้ านนาไม่ ใ ห้
สูญหายไป รวมถึงการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา บนฐานวัฒนธรรมเชียงใหม่ และการเตรียมพื้นที่เชียงใหม่สู่เมืองมรดก
โลกในอนาคต อาทิ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก ค่ า อาหาร ค่ า พาหนะ ค่ า วิ ท ยากร
ค่ า ตอบแทน/สนั บ สนุ น ค่ า เอกสาร ค่ า จ้ า งเหมา ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า สถานที่
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ น พ.ศ. 2555 และแก้ไ ขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 346
รายการที่ 4
สอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้าง
สังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา ที่มีศักยภาพ

- 374 งบรายจ่ายอื่น
รวม
8,000,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
8,000,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
8,000,000 บาท
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่
เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art)
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่
เป็ น เครื อ ข่ า ยเมื อ งวั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์ ข องยู เ นสโก (สาขาหั ต ถกรรมและศิ ล ปะ
พื้นบ้าน : Craft And Folk Art) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ มี ค วามช านาญเป็ น
ผู้ดาเนินโครงการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 343 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา ที่มีศักยภาพ

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตาม
แนวทางเมืองมรดกโลก (ระยะที่ 1)
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ป รึก ษาเพื่อดาเนินโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้า นการอนุรั ก ษ์ และพั ฒนาพื้น ที่ป ระวั ติศ าสตร์แ ละวัฒ นธรรมเมือ งเชีย งใหม่ต าม
แนวทางเมืองมรดกโลก (ระยะที่ 1) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย
ให้หน่ว ยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความชานาญเป็น
ผู้ดาเนินโครงการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 344 รายการที่ 2

- 375 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญา ที่มีศักยภาพ
............................................
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

22,138,700 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
10,516,700 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
10,516,700 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
966,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้าดอยเต่า อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
โดยท้าสัญญาขอใช้ที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนือที่จ้านวน 1,670
ไร่ ในอัตราค่าเช่าปีละ 10,700 บาท (ส้านักปลัดฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ย วกั บ การจ้ างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่ าว ประชาสั ม พัน ธ์ ทางวิท ยุ ก ระจายเสี ย ง โทรทั ศน์ โรงมหรสพ หรื อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทุกรูปแบบ เช่น โครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ “เล่า
เรื่องล้านนากับ อบจ.” และโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 25 อ้าเภอใน
จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือหนังสือ
สั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 308 รายการที่ 1 และหน้า 311
รายการที่ 4
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด เชีย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
9,550,000 บาท
(1) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตั้งไว้
8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ และการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วตลอดทั งปี อาทิ โครงการเชี ย งใหม่ ม าราธอน
โครงการคาราวานแสดงสินค้า บริการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ

- 377 เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลด้าเนินการตามโครงการฯ (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 309 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับ สนุนการด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด สถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าวัสดุอุป กรณ์ต่าง ๆ ค่าเงินรางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดท้าเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ
หรือการจัด ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ย ว รวมถึงเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด้ า เนิ น การเองหรื อ การจ้ า งเอกชนในการจั ด ท้ า กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการท่องเที่ยว (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก และ
การตลาด และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 310 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

(3) โครงการจัดทารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
550,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการจั ด งานมหกรรมไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ประจ้าปี 2559 โดยจ่ายเป็น ค่าจัดท้ารถบุปผาชาติในนามองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการจั ด ขบวนแห่ บุ ป ผาชาติ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องในการด้าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือหนังสือสั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)

- 378 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก และ
การตลาด และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 312 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รวม
รวม
รวม

10,222,000 บาท
10,222,000 บาท
2,515,000 บาท

ตั้งไว้
1,511,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
บ้ า นเชี ย งหมั น หมู่ ที่ 15 บ้ า นแพะเศรษฐี หมู่ ที่ 16 บ้ า นหนองป่ า ซาง หมู่ ที่ 8
ต้าบลศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ มี ไ หล่ ท าง รายละเอี ย ดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : ปรั บปรุ ง พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 675 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ ง เสริมการท่อ งเที่ ยวที่มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,004,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่น้าตกแม่ลาด บ้านมหาธาตุ
หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านสามปู หมู่ที่ 2 ต้าบลแสนไห อ้าเภอเวีย งแหง จังหวัดเชีย งใหม่
ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ มี ไ หล่ ท าง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 676 รายการที่ 3

- 379 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ง เสริ มการท่อ งเที่ ยวที่มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม
7,707,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดใต้ทางแยกต่างระดับสนามบิน
ที่ กม.1+339-กม.1+800
ตั้งไว้
1,943,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณจุ ด ใต้ ท างแยกต่ า งระดั บ สนามบิ น
ที่ กม.1+339-กม.1+800 ในทางหลวง 1141 ช่ว งตัด กั บ ถนนสนามบิ น (บริ เ วณ
เกาะกลางทางไปสนามบิน นานาชาติจังหวัดเชีย งใหม่ ) พืนที่ป ระมาณ 1,927.00
ตารางเมตร ด้ ว ยไม้ ด อก ไม้ป ระดับ ไม้ ยืน ต้ น วั ส ดุ อุป กรณ์ส้ า หรับ งานภู มิ ทั ศ น์
งานภูมิส ถาปัตยกรรม วัสดุตกแต่ง งานศิลปหัตถกรรม งานประติมากรรม และ
งานระบบต่าง ๆ รวมทังค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : ปรั บปรุ ง พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 328 รายการที่ 18(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ง เสริมการท่อ งเที่ ยวที่มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)
ตั้งไว้
1,934,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)
หมู่บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ต้าบลขุนคง อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พืนที่ประมาณ
2,050.00 ตารางเมตร ด้ ว ยไม้ ด อก ไม้ ป ระดั บ ไม้ ยื น ต้ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส้ า หรั บ
งาน ภู มิ ทั ศ น์ ง าน ภู มิ สถา ปั ต ยก รร ม วั สดุ ตก แต่ ง ง าน ศิ ล ป หั ต ถก รร ม
งานประติ ม ากรรม และงานระบบต่ า ง ๆ รวมทังค่ า ใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด้าเนินการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒ นา : ปรั บปรุ ง พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 329 รายการที่ 18(9)

- 380 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ง เสริมการท่อ งเที่ ยวที่มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้าพุร้อนมะลิกา
ตั้งไว้
2,330,000 บาท
เพื่อ จ่ายเป็ นค่า ปรั บ ปรุ งภู มิทัศ น์น้า พุร้ อนมะลิ ก า บ้า นห้ว ยส้า น หมู่ที่ 10 ต้ าบล
ท่า ตอน อ้ าเภอแม่อ าย จัง หวัด เชี ย งใหม่ พืนที่ 8,300 ตารางเมตร ด้ วยไม้ด อก
ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานภูมิทัศน์ งานภูมิสถาปัตยกรรม วัสดุ
ตกแต่ ง งานศิ ล ปหั ต ถกรรม งานประติ ม ากรรม และงานระบบต่ า ง ๆ รวมทั ง
ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การด้ า เนิ น การ รายละเอี ย ดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพั ฒนา : ปรับปรุ งพั ฒนาแหล่ ง ท่อ งเที่ย วและบริ การทางการท่อ งเที่ย ว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 675 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ง เสริมการท่อ งเที่ ยวที่มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

(4) โครงการปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม บ้านต้นผึง หมู่ที่ 9 บ้านศาลา หมู่ที่ 11
และบ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ต้าบลยุหว่า อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชีย งใหม่
โดยก่อสร้างบันไดทางลงสระหนองสะเรียม จ้านวน 2 จุด
จุดที่ 1 (ฝัง่ ซ้าย) ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 4.70 เมตร
จุดที่ 2 (ฝัง่ ขวา) ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 4.70 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริ การทางการท่องเที่ยว และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 677 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่า งสมดุล และยั่ง ยืน กลยุ ทธ์ : ส่ง เสริมการท่อ งเที่ ยวที่มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

- 381 งบเงินอุดหนุน
รวม
1,400,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
1,400,000 บาท
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
400,000 บาท
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลขุนคง ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานศิลปะหัตกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย
ครังที่ 29 ประจ้าปี 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ้านวยการ
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ในการประชุม
ครังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวั นที่ 8 มกราคม 2553 เรื่ องการ
ตังงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 305 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้า
การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ “หนาวนีที่เมืองแกน ครังที่ 6” ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ จังหวัด
ในการประชุมครังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง
การตั งงบประมาณรายจ่ ายและการใช้ จ่ ายงบประมาณหมวดเงิ น อุ ดหนุ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือหนังสือ
สั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 314 รายการที่ 7

- 382 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจ อย่า งสมดุ ลและยั่ งยืน กลยุทธ์ : ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวที่ มีศั กยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

2. เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
1,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครังที่ 40
ประจ้าปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ้านวยการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ จังหวัด
ในการประชุมครังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง
การตั งงบประมาณรายจ่ ายและการใช้ จ่ ายงบประมาณหมวดเงิ น อุ ดหนุ น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มกี ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือหนังสือ
สั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 313 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนอง
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย

...................................
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แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

รวม

80,076,400 บาท

งบบุคลากร
รวม
69,779,400 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)
รวม
69,779,400 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
21,491,100 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เดื อ น เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น ปรั บ ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชีย งใหม่ ก าหนดของ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ตามแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยค านวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 12 เดื อ น
(สานักการช่าง)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวม
422,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้กับ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่ง (ประเภทผู้บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่ว นจังหวั ด เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้ข้าราชการองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (สานักการช่าง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ให้กับข้าราชการ
ผูด้ ารงตาแหน่งระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้ ว ยการเบิก จ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนนอกเหนือ จากเงิน เดือ นของข้า ราชการและ

- 385 ลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2547 ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยอนุ โ ลมตามหนั ง สื อ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 (สานักการช่าง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่ าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด (สานักการช่าง)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
204,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ประเภทบริ ห าร และประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะให้ กั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่ว นจังหวั ด จังหวัดเชีย งใหม่ก าหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไ ม่เ กิน 12 เดือ น
(สานักการช่าง)

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ตั้งไว้
2,589,400 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจ า เงิ น ปรั บ ปรุ ง ค่ า จ้ า งประจ าปี และเงิ น ปรั บ ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่กาหนด
ของลูกจ้างประจาตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รวม
40,927,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
4,145,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม
8,797,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
5,600,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
2,100,000 บาท
(1) โครงการฝึกอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานซ่อมบารุงรักษาถนน
ตั้งไว้
900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานซ่อมบารุง
รั ก ษาถนน ของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

- 386 อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสัมมนา ถือปฏิบัติตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ
เตรี ย มพร้ อ มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 445 รายการที่ 14
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

(2) โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดูแลเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ตั้งไว้
900,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการฝึ ก อบรม สั ม มนา ทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
เพื่อพัฒนาประสิท ธิ ภาพในการดูแลเครื่องจัก รกลและยานพาหนะ ในการซ่อม
บารุงรักษาและควบคุมเครื่องจักรกล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก อบรมสั ม มนา ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ
เตรี ย มพร้ อ มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 445 รายการที่ 15
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและ
เป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

- 387 (3) โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
เทคนิคการสารวจและออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นเทคนิ ค การส ารวจและออกแบบงานโครงสร้ างพื้ น ฐานและ
การพัฒนาเมือง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวั ดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึก อบรมสั ม มนา ถื อปฏิบั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยค่า ใช้ จ่า ย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไ ขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒ นา : การสร้า งจิ ตส านึก และพั ฒ นาขี ด ความสามารถบุ ค ลากรภาครั ฐ
เตรี ย มพร้ อ มการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 446 รายการที่ 16
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิ าน

2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชารุด
เสี ย หายจ าเป็ น ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี สามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทาง
การพั ฒ นา
: พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ป โภค
ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 53 รายการที่ 2(3)
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
เศรษฐกิ จอย่า งสมดุ ลและยั่ ง ยืน กลยุทธ์ : สร้า งและพัฒ นาปัจ จัย แวดล้ อมให้ เอื้อต่อการค้ า
การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 388 ค่าวัสดุ
รวม
50,000 บาท
1. วัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั สดุ อุป กรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใ ช้ป ระจาศูนย์ เครื่องมือกล เช่น
ลวดเชื่อม ใบหินเจียรนัย สี กระดาษทราย ฯลฯ (สานักการช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,147,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
3,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจาในสถานที่ต่าง ๆ
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการช่าง)
2. ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ตั้งไว้
35,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า น้ าประปา และค่ า ธรรมเนี ย มรั ก ษามิ เ ตอร์ ส าหรั บ ใช้ ป ระจ าใน
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารงานซ่ อ มบ ารุ ง ทางขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการช่าง)
3. ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้สาหรับถ่ายโอนข้อมูล จากเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด
เล็กผ่านสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามที่จ่ายจริง
และระเบียบกาหนด (สานักการช่าง)
งบลงทุน
รวม
1,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,500,000 บาท
1. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้อ งทาการบารุงรักษาและปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สานักการช่าง)

………………………………………………
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

343,807,300 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
169,100,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
20,000,000 บาท
1. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ที่ชารุดเสีย หายและเสื่อมสภาพ
จากการใช้งาน จาเป็นต้องทาการบารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกนา รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกชานต่า
รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถบดล้อเหล็ก รถซ่อมอเนกประสงค์ รถลาดยาง
รถปูพืนผิวถนน ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559
หน้า 53 รายการที่ 2 (1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยืน กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื อต่ อ การค้ า การลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ค่าวัสดุ
รวม
149,100,000 บาท
1. วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
80,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุงรัก ษาถนน สะพาน งานสารวจถนน สะพาน อาคาร และงานอื่น ๆ เช่ น
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย แอสฟัลต์ คอนกรีต ทราย หินคลุก หินก่อ สร้าง ลูกรัง ปูน เหล็ก
ตะปู ค้ อน เทปวั ด ระยะ จอบ พลั่ ว บุ้ ง กี๋ อี เ ตอร์ สี แปรงทาสี แบบหล่ อคอนกรี ตทรง
ลูกบาศก์ ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการ
พัฒนา การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559
หน้า 57 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวั ดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อือต่อ การค้ า การลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับ ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 390 2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
3,500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อะไหล่ และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ยานพาหนะและขนส่ ง เช่ น รถบรรทุ ก
เทท้าย รถบรรทุกนา รถพ่นยาง รถซ่อมถนนอเนกประสงค์ รถเครน รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ
สาหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ใบกวาด ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 47
รายการที่ 1(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่ างสมดุ ลและยั่ งยื น กลยุ ทธ์ : สร้ างและพั ฒนาปั จจั ยแวดล้ อมให้ เอื อต่อการค้ าการลงทุ นที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับ ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
60,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่นสาหรับเครื่องจักรกลทุกประเภทที่ใช้ปฏิบัติงานใน
พืนที่อาเภอต่าง ๆ และงานตามโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559
หน้า 58 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชี ยงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื อต่ อ การค้ า การลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาหรับงานบารุงรักษาเครื่องจักรกล เช่ น นากลั่น นากรด นามันเบรค
นายารักษาหม้อนา นายาล้างหม้อนา ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 46
รายการที่ 1(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวั ดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื อต่ อ การค้ า การลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 391 5. วัสดุอื่น ๆ
รวม
5,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่และอุปกรณ์สาหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น ใบมีด มุมใบมีด ฟันบุ้งกี๋ ประเก็น สายไฮดรอลิค หัวเจาะ ฯลฯ
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 46
รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มให้ เ อื อต่ อ การค้ า การลงทุ น ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

งบลงทุน
รวม
174,707,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
42,013,500 บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
23,330,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ตั้งไว้
15,840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า รถบรรทุก (ดีเ ซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จานวน
8 คั น ๆ ละ 1,980,000 บาท เพื่อใช้ ใ นการปฏิบั ติงานซ่อมแซมถนนขององค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ส านั ก การช่ า ง) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ นท้อ งตลาด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสัน
(2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
(3) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 210 แรงม้า
(4) ขนาดความจุได้ไม่นอ้ ยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร
(5) นาหนักของรถรวมนาหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(6) กระบะเทท้ายสามารถเปิดออกได้สามด้าน
(7) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 47 รายการที่ 1(6)

- 392 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุ ทธ์ : สร้ างและพัฒนาปัจจั ยแวดล้อมให้ เอือต่อการค้ าการลงทุนที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้าอเนกประสงค์
ตั้งไว้
2,190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ ารถบรรทุ ก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้ อ แบบบรรทุกน าอเนกประสงค์
จ านวน 1 คั น เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มแซมถนนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ นท้องตลาด โดยมีรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสัน
(2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
(3) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 210 แรงม้า
(4) จุนาได้ไม่นอ้ ยกว่า 6,000 ลิตร
(5) นาหนักของรถรวมนาหนักบรรทุก(G.V.W) ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(6) เครื่องสูบนาเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์
(7) ปั๊มสูบนาทาด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร
ต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปั๊มสูบนาได้รับกาลังขับเคลื่อน
จากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งนาได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที
ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที
(8) มีระบบท่อนา แท่นปืนฉีดนาและชุดหัวฉีดนา
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 48 รายการที่ 1(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 393 (3) ค่ารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
ตั้งไว้
3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิก จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนย้าย
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับงานฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง สานักการช่าง
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสัน
(2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
(3) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 175 แรงม้า
(4) สามารถยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 ตัน-เมตร
(5) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 49 รายการที่ 1(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) ค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์
ตั้งไว้
1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบริการซ่อมอเนกประสงค์ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการออกซ่อมและ
บารุงเครื่องจักรกลในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานัก
การช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ดังนี
(1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
(2) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 140 แรงม้า
(3) กระบะบรรทุกด้านท้ายติดตังตูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์
(4) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 501 รายการที่ 13(24)

- 394 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์การเกษตร
รวม
2,000,000 บาท
(1) ค่ารถฟาร์มแทรคเตอร์
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถฟาร์มแทรคเตอร์ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซม
ถนนขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่ และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น
ขอรั บ การสนั บ สนุ น (สานั ก การช่ า ง) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นเครื่องยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ จานวนไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยนา
(2) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 95 แรงม้า
(3) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านโครงสร้างพืนฐาน แนวทาง
การพั ฒ นา : พั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ปโภค
ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 47 รายการที่ 1 (5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

3. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รวม
13,046,000 บาท
(1) ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ
ตั้งไว้
8,600,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า รถบดล้ อ หน้า เหล็ ก เรี ย บล้ อ หลัง ยาง 2 ล้ อ จ านวน 2 คั น ๆ ละ
4,300,000 บาท เพื่อใช้ใ นการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน (สานักการช่าง)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ นาหนักปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 11 ตัน
(2) เป็นเครือ่ งยนต์ดเี ซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ

- 395 (3) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 130 แรงม้า
(4) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านโครงสร้างพื นฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 48 รายการที่ 1(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) ค่ารถขุดตีนยาง
ตั้งไว้
3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถขุดตีนยาง พร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานบ ารุงรัก ษาและซ่อมแซมถนนขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่
(ส านั ก การช่ า ง) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 4 สูบ
(2) มีกาลังไม่นอ้ ยกว่า 60 แรงม้า
(3) ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 48 รายการที่ 1(19)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) ค่าเครื่องตีเส้นจราจรแบบเดินตาม
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตีเส้นจราจรแบบเดินตาม จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 250,000 บาท
เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตี เ ส้ น จราจร ผิ ว จราจร ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี

- 396 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เครื่องพ่นสีจราจร ระบบสุญญากาศ
ติดตังเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า สตาร์ทด้วยมือ
นาหนักไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัม
มีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 บาร์
อัตราการไหลของสีไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตรต่อนาที
สามารถปรับความสูงของหัวสเปรย์สาหรับความกว้างของเส้นได้
ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (10, 20, 30 ซม.)
(7) มีถังใส่เม็ดสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
(8) ท่อแรงดันสุญญากาศและปืนฉีดสุญญากาศด้วยปลายปืน ทาความสะอาดง่าย
(9) ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริห ารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 51 รายการที่ 1(19)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) ค่าเครื่องผสมคอนกรีต
ตั้งไว้
59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องผสมคอนกรีต จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
(1) ถังผสมคอนกรีตทาจากเหล็กเหนียว หรือเหล็กท่อ
(2) ความจุของโม่ 7 ลูกบาศก์ฟุต (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม และ
5 ลูกบาศก์ฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว
(3) ใช้เครื่องยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
หมายเหตุ : 1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.30 ลิตร
ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 503 รายการที่ 13(34)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 397 (5) ค่าเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที
ตั้งไว้
66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานัก การช่าง) จัดหา
ตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ เดื อ นมี น าคม 2558 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี
(1) เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครัง/ชัน (Two-stage Compressor)/
(double stage) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบ มีการ์ดป้องกัน ระบายความร้อน
ด้วยอากาศ ติดตังบนถังนอนแบบอยู่กับที่
(2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส
(3) มี Magnetic Contactor with Overland พร้อม under Voltage Protection
(4) สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ (150 ปอนด์ต่อ
ตารางนิว) และอัตราการจ่ายอากาศ (Air Delivery) 300 ลิตรต่อนาที
(10 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที/ซีเอฟเอ็ม)
(5) มีเกจ์วัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนด์ต่อตารางนิว (0-20 บาร์)
(6) ถังบรรจุอากาศทาด้วยเหล็กเหนียว มีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
(10 ลูกบาศก์ฟุต)
(7) มีลินนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจากถัง และวาล์วถ่ายนาออก
จากถัง
(8) เครื่องอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
(9) ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 503 รายการที่ 1(35)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง

ตั้งไว้
21,000 บาท
(6) ค่าเครื่องตบดินแบบสั่นสะเทือน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตบดินแบบสั่นสะเทือน จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) จัดหาตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี

- 398 (1)
(2)
(3)
(4)

ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
นาหนักของเครื่องตบดินไม่ต่ากว่า 80 กิโลกรัม
แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที

ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 503 รายการที่ 13(36)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

4. ครุภัณฑ์สารวจ
รวม
3,637,500 บาท
(1) ค่าเครื่องสารวจธรณีฟิสิกส์
ตั้งไว้
2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารวจธรณีฟิสิกส์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการสารวจทางธรณีฟิสิกส์ของชันดิน ชันหินที่เป็น
แหล่ ง น าบาดาล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแม่ น ย าก่ อ นที่ จ ะด าเนิ น การขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล
(ส านั ก การช่ า ง) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เป็นเครื่องสารวจธรณีฟิสิกส์ แบบวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าจาเพาะ
(Resistivity) และการเหนี่ย วนาไฟฟ้าเหมาะสาหรับ สารวจชันดิน ชันหิ น
ที่เป็นแหล่งนาบาดาล
(2) ชุดส่งสัญญาณ (Transmitter) สามารถส่งสัญญาณแรงคลื่นไฟฟ้าสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 800 V (Peak To Peak)
(3) ชุดรับสัญญาณ (Receives) รับ Input Voltage ระหว่าง -400 V ถึง +400 V
หรือดีกว่า และสามารถใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 VDC
(4) อุปกรณ์ประกอบชุด
- แบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้า 12 VDC จานวน 1 ชุด พร้อมเครื่อง
ชาร์จไฟฟ้า
- หลักขัวจ่ายกระแสไฟฟ้าสแตนเลส จานวน 4 อัน
- สายไฟชุดสารวจประกอบด้วย Potential 2 ม้วน ยาวม้วนละไม่น้อยกว่า
250 เมตร และสาย Current 2 ม้วน ยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 750 เมตร
- ค้อนตอกหลักขัวสารวจไม่น้อยกว่า 4 ปอนด์ จานวน 4 อัน

- 399 - วิทยุสื่อสารรับ-ส่ง สามารถส่งสัญญาณได้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ก.ม.
จานวน 5 เครื่อง
- เครื่องหาตาแหน่งพิกัดจากดาวเทียม (GPS) สามารถแสดงระดับ 3 มิติ
ได้ และสามารถถ่ายข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ดว้ ยสาย USB ได้
จานวน 1 เครื่อง
(5) ชุดประมวลผลและแปลความหมาย ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คแบบพกพา มีหน่วยประมวลผลได้
มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 MHz มีหน่วยความจาภายในไม่นอ้ ยกว่า
16 GB จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว มีความจุฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อยกว่า
1 TB จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดสี สามารถใช้กับกระดาษ A4 ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 3600 × 600 จุดต่อนิว มีหน่วยความจามาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า 90 MB จานวน 1 เครื่อง
(6) โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับแปลความหมายและแสดงผลเป็นภาพได้
จานวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 51 รายการที่ 1(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) ค่ากล้องสารวจแบบประมวลผลสถานีรวม (Total Station)
ตั้งไว้
900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กล้องสารวจแบบประมวลผลสถานีรวม (Total Station) จานวน
2 ชุ ด ๆ ละ 450,000 บาท เพื่อใช้ ใ นการสารวจโครงการก่อ สร้า งต่า ง ๆ ที่อ ยู่ใ น
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สบื ได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) มีเส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร และ
มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่าให้ภาพหัวตัง
(2) สามารถให้ภาพกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1 องศา 30 ลิปดา

- 400 (3) มีระบบแสงสว่างภายในสามารถปรับระดับได้
(4) มีหน้าจอควบคุมการทางานและช่องแสดงค่าเหมือนกันทัง 2 ด้าน
(5) มีพอร์ตสาหรับถ่ายเทข้อมูลตามมาตรฐานแบบ RS-232C และ
USB Flash Memory
(6) ตัวกล้องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 505 รายการที่ 13(42)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่ากล้องระดับอัตโนมัติ
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องระดับอัตโนมัติ จานวน 2 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ส ารวจโครงการก่ อสร้า งต่ าง ๆ ที่ อยู่ ใ นความรั บ ผิ ดชอบขององค์ ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ นท้องตลาด โดยมีรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) มีกาลังขยายไม่นอ้ ยกว่า 32 เท่า
(2) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
(3) ตัวกล้องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 505 รายการที่ 13(43)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าชุดปริซึมสะท้อนแสง พร้อมหลัก ขาว-แดง
ตั้งไว้
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ชุด ปริซึมสะท้อนแสง พร้อมหลัก ขาว-แดง มีขีดบอกความสูงและ
หลอดระดั บ น าฟองกลม จานวน 3 ชุ ด ๆ ละ 16,000 บาท เพื่ อใช้ ใ นการส ารวจ
โครงการก่ อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด

- 401 เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) ปริซึมมีค่าคงที่ เท่ากับ 0
(2) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 64 มิลลิเมตร
(3) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจั ดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 505 รายการที่ 13(44)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าล้อวัดระยะทาง
ตั้งไว้
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้อวัดระยะทาง จานวน 3 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการสารวจ
โครงการก่ อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) โครงด้ามทาด้วยโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน
(2) เส้นผ่านศูนย์กลางของวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 318 มิลลิเมตร
(3) ระบบแสดงระยะ สามารถเช็ตศูนย์ได้ 2 ตาแหน่ง
(4) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่นอ้ ยกว่า 9,999.9 เมตร
(5) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 505 รายการที่ 13(45)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 402 (6) ค่าไม้สต๊าฟอลูมิเนียม
ตั้งไว้
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้สต๊าฟอลูมิเนียม จานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในการสารวจ
โครงการก่ อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) ทาจากวัสดุอลูมิเนียม แบบพับ ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 4 เมตร
(2) มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดที่ด้านหลังไม้วัดระดับ
(3) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริ หารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 505 รายการที่ 13(46)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าไม้สต๊าฟ BAR CODE อลูมิเนียม
ตั้งไว้
19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้สต๊าฟ BAR CODE อลูมิเนียม จานวน 2 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท
เพื่อใช้ ในการสารวจโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใ นความรับ ผิดชอบขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (ส านั ก การช่ า ง) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ ได้ใ นท้องตลาด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) ทาจากวัสดุอลูมิเนียม แบบชัก ขนาดความยาวไม่นอ้ ยกว่า 5.00 เมตร
(2) ด้านหน้ามีขดี แบ่งค่าเป็นรูปตัว E สีดาสลับแดงทุก 1 เมตร บนพืนขาว
(3) ด้านหลังเป็น BAR CODE สาหรับวัดระยะทางและระดับความสูง
(4) มีหลอดระดับฟองกลม
(5) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 506 รายการที่ 13(47)

- 403 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าเทปวัดระยะ
ตั้งไว้
39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เทปวัดระยะ จานวน 6 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เพื่อใช้ใ นการสารวจ
โครงการก่ อสร้างต่าง ๆ ที่ อยู่ ใ นความรับ ผิด ชอบขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) เนือเทปทาจากไฟเบอร์ และเคลือบมันที่ผิว
(2) มีความยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร
(3) มีด้ามมือถือจับ สายเทปบรรจุในโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพร้อมมีจุดล็อค
มือหมุนเมื่อต้องการเก็บเทป
(4) มีหนังสือรองรับจาก กองชั่ง ตวง วัด
(5) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 506 รายการที่ 13(48)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(9) ค่าหลัก ขาว- แดง สาหรับปริซึมสะท้อนแสง
ตั้งไว้
22,500 บ า ท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า หลั ก ขาว-แดง ส าหรั บ ปริ ซึ ม สะท้ อ นแสง มี ขี ด บอกความสู ง และ
หลอดระดั บ น าฟองกลม จ านวน 3 ชุ ด ๆ ละ 7,500 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการส ารวจ
โครงการก่ อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ใ นความรับ ผิด ชอบขององค์ก ารบริหารส่ วนจังหวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
(1) ทาจากอลูมิเนียม
(2) มีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2.15 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่
(3) มีด้ามจับเป็นตัวล็อค ปรับขึน-ลง ได้ เมื่อต้องการเก็บเทป

- 404 (4) มีระดับนาฟองกลมติดอยู่กับด้ามจับ
(5) ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ปี 2559 หน้า 506 รายการที่ 13(49)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหาร
จั ดการภาครั ฐและการให้ บริ การประชาชนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใสและเป็ นธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 132,693,800 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม 55,536,300 บาท
(1) ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่
ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทาสัญญาแบบปรับราคาได้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจั ดการโครงสร้า งพืนฐาน และตามแผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 56 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์: สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
681,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลขุนคง
เชื่อม บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
7.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นโครงสร้ า งพื นฐาน แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 98 รายการที่ 84

- 405 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุ ทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุ น
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้ 1,081,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่ อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลาห้วยเดื่อ บ้านหล่ายฝาง
หมู่ ที่ 6 ต าบลแม่ ข่ า อ าเภอฝาง เชื่ อ ม บ้ า นป่ า รวก หมู่ ที่ 5 ต าบลปงต า อ าเภอ
ไชยปราการ จั งหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 124 รายการที่ 135
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์: สร้างและพัฒ นาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,858,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยแม่หาด บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1
ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตาบล
เวียงเหนือ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พั ฒนาโครงสร้ า งพื นฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ปโภค ด้ า นสาธารณู ปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 126 รายการที่ 139
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(5) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
746,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลานาคาว บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย เชื่อม บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอ
แม่ริม จัง หวั ด เชีย งใหม่ ขนาดกว้า ง 7.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอีย ดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 406 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 133 รายการที่ 152
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(6) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้ 2,063,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งสะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ข้ า มล าน าฝาง ซอย 9 ชุ ม ชน
สั น ต้ น แหน หมู่ ที่ 5 ต าบลแม่ ข่ า (ทต.บ้ า นแม่ ข่ า ) เชื่ อ ม บ้ า นหนองอ้ อ ม หมู่ ที่ 11
ตาบลแม่ ข่า (ทต.แม่ ข่า) อาเภอฝาง จัง หวัด เชีย งใหม่ ขนาดกว้า ง 7.00 เมตร ยาว
24.00 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เชีย งใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 528 รายการที่ 15
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยื น กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(7) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่นาปิง บ้านแม่ ก๋อน หมู่ที่ 2
ตาบลทุ่งข้าวพวง เชื่อม บ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 534 รายการที่ 28
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 407 (8) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,893,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังโรงเรียนสันคะยอม หมู่ที่ 2
ต าบลขี เหล็ ก เชื่ อ ม บ้ า นสะลวงนอก หมู่ ที่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ ริ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559– 2561)
ปี 2559 หน้า 560 รายการที่ 77
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชือ่ มโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
826,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นทรายมู ล หมู่ ที่ 5 ต าบล
สะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง เชื่อม บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไม่มีไ หล่ทาง รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชีย งใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 87 รายการที่ 61
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ตั้งไว้
1,499,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ทุ่ งใหม่ หมู่ที่ 13 ตาบล
สบเปิ ง เชื่ อ ม บ้ า นหนองบั ว น้ อ ย หมู่ ที่ 1 ต าบลสั น ป่ า ยาง อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไ หล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 94 รายการที่ 76

- 408 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,482,000 บาท
เพื่อ จ่ายเป็น ค่า ก่ อสร้างถนนคอนกรี ตเสริม เหล็ ก บ้ านสะลวงนอก (หมวดห้วยเต๋ ย
พัฒนา) หมู่ที่ 3 ตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม เชื่อม บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 ตาบลสันป่ายาง
อ าเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 96 รายการที่ 79
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้ 2,303,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1, บ้านหนองห่าย
สามั ค คี หมู่ที่ 13 ตาบลข่ว งเปา อ าเภอจอมทอง เชื่อ ม บ้า นไร่บ น หมู่ ที่ 23 ต าบล
ดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ถมดิ น ลู ก รั ง ไหล่ ท างกว้ า งข้ า งละ 0.30 เมตร รายละเอี ย ดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 –
2561) ปี 2559 หน้า 107 รายการที่ 101
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 409 (13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,534,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นแอ่ น ใหม่ หมู่ ที่ 2 ต าบล
บ้ า นแอ่ น เชื่ อ ม บ้ า นน้ อ ย หมู่ ที่ 1 ต าบลบงตั น อ าเภอดอยเต่ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ขนาดกว้า ง 6.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดิ น ลูก รั งไหล่ท าง
กว้างข้างละ 0 .30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 114 รายการที่ 115
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,443,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นดงมะนะ หมู่ ที่ 6 ต าบล
ท่าเดื่อ เชื่อม บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.30 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านโครงสร้า งพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 115 รายการที่ 117
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,516,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 ตาบลท่าตอน เชื่อม
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มไี หล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 410 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 525 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,331,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะลบ (หย่อมบ้านห้วยเมี่ยง)
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ทะลบ เชื่อม บ้านหนองป่าซาง (หย่อมบ้านห้วยนาดิบ) หมู่ที่ 8 ตาบล
ศรีดงเย็น อาเภอไชยปราการ จังหวั ดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 322.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 531 รายการที่ 22
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่ง ยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
769,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตาบลแม่นะ เชื่อม
บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 535 รายการที่ 29
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 411 (18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,509,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นสบงาย หมู่ ที่ 5 ต าบล
เมืองงาย เชื่อม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชีย งใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 415.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไ หล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 537 รายการที่ 33
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
842,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นยั งเมิ น หมู่ ที่ 3 บ้ า นแม่ แ ว
หมู่ ที่ 2 บ้า นปางขุ ม หมู่ ที่ 1 ต าบลยั งเมิน อาเภอสะเมิ ง เชื่ อม บ้ านแม่ไ คร้ หมู่ที่ 7
บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชีย งใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ มี ไ หล่ ท าง รายละเอี ย ดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้ างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 541 รายการที่ 41
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ตั้งไว้
1,484,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นหนองคริ ซู น อก หมู่ ที่ 5
บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนาจาง หมู่ที่ 6 ตาบลบ่อแก้ว อาเภอสะเมิง เชื่อม บ้าน
ห้วยหอย หมู่ที่ 19 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 ตาบล
แม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 412 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 542 รายการที่ 43
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุท ธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,013,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู หมู่ที่ 1 บ้านประดู่ หมู่ที่ 2
ตาบลแม่ปั๋ง เชื่อม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 546 รายการที่ 52
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
790,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันถนน หมู่ที่ 6 ตาบลป่าตุ้ม
เชื่อม บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 2 ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 549 รายการที่ 57
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 413 (23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,617,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ าก่ อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปง หมู่ที่ 6 ตาบลป่าไผ่ เชื่อม
บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองหาร เชื่อม บ้านวิ เวก หมู่ ที่ 8 ตาบลหนองหาร
อ าเภอสั นทราย จั งหวั ดเชี ย งใหม่ ขนาดกว้ าง 6.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริ หารส่วนจังหวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 570 รายการที่ 93
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้ 2,035,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นท่ า กอม่ ว ง หมู่ ที่ 10 ต าบล
บ้ า นแปะ เชื่ อ ม บ้ า นห้ ว ยพั ฒ นา หมู่ ที่ 13 ต าบลแม่ ส อย อ าเภอจอมทอง จั ง หวั ด
เชีย งใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพั ฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 643 รายการที่ 218
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ตั้งไว้
1,986,000 บาท
(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถิ่นสาราญ หมู่ที่ 1 ตาบลดอยเต่า
เชื่อม บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดิ นลู ก รั ง ไหล่ ท างกว้ า งข้ า งละ
0.30 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการช่าง)

- 414 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 651 รายการที่ 235
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัย แวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้ 3,882,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ตาบลอมก๋อย
เชื่อม บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 7 ตาบลนาเกียน อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาวรวม 1,060.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 652 รายการที่ 237
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,317,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองธาร หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านทับ
เชื่ อ ม บ้ า นไร่ หมู่ ที่ 10 ต าบลท่ า ผา อ าเภอแม่ แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง
6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ มี ไ หล่ ท าง รายละเอี ย ดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 657 รายการที่ 246
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 415 (28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 ตาบลแม่นาจร
เชื่อม บ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11 ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดิ น ลูก รัง ไหล่ ท างกว้างข้า งละ
0.30 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 659 รายการที่ 250
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(29) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
978,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 บ้านแม่ตะละ
เหนือ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตะละกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสบแม่แดดหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลแม่แดด
อาเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ ม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไ หล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 672 รายการที่ 276
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ตั้งไว้
990,000 บาท
(30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นห้ ว ยบง หมู่ ที่ 4 ต าบล
บ้านจันทร์ เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชีย งใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 416 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 674 รายการที่ 280
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจั ยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(31) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบล
ยางคราม เชื่ อ ม บ้ า นสั น นกแก้ ว หมู่ ที่ 5 ต าบลสั น ติ สุ ข อ าเภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 67 รายการที่ 24
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(32) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,066,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่ อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตาบล
โปงทุ่ง เชื่อม บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตาบลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 68 รายการที่ 26
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 417 (33) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่ อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตาบล
หางดง (เขต ทต.ท่าข้าม) เชื่อม บ้านดอยคา หมู่ที่ 8 ตาบลหางดง (เขต อบต.หางดง)
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ
และการพั ฒนาการบริห ารจั ดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–
2561) ปี 2559 หน้า 645 รายการที่ 222
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุ นที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(34) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงคา หมู่ที่ 3 ตาบล
โป่ง แยง อาเภอแม่ ริม เชื่ อม บ้านสัน คะยอม หมู่ ที่ 10 ต าบลบ้า นปง อ าเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดปากรางนากว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 290.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 561 รายการที่ 80
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(35) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
233,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งท่ อ ลอดเหลี่ ย มคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก แบบช่ อ งเดี ย ว ข้ า ม
ลาเหมืองหลวง บ้านเด่น หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านแม เชื่อม บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 ตาบล
นาบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 2.40 x 1.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 418 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 614 รายการที่ 167
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
75,157,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,588,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
ชม.4307 ศู น ย์ ฝึ ก วิ ช าทหาร เชื่ อ ม ศู น ย์ พุ ท ธธรรม บ้ า นช่ า งเคี่ ย น หมู่ ที่ 1 ต าบล
ช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 557.00
เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 162 รายการที่ 207
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
ชม.2083 บ้านสันหลวง หมู่ที่ 4 ตาบลสันนาเม็ง เชื่อม บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ตาบล
สันป่าเปา อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ปี 2559 หน้า 169 รายการที่ 221

- 419 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,502,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลสันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2 ตาบลต้นเปา
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนา
0.05 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวั ดเชีย งใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื นฐาน และตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 178 รายการที่ 236
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหวาย
หมู่ ที่ 3 ต าบลยุ ห ว่ า เชื่ อ ม บ้ า นหนองหวาย หมู่ ที่ 11 ต าบลน าบ่ อ หลวง อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 865.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื นฐาน และตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 191 รายการที่ 260
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 420 (5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่แตง
หมู่ที่ 8 ตาบลสันติสุข เชื่อม บ้านห้วยนาขาว หมู่ที่ 1 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 5.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562 ) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื นฐาน และตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 194 รายการที่ 266
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(6) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บู ร ณะทางโดยวิ ธี ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ถนนสาย
ชม.4002 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ตาบลหนองควาย อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 516.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้ างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 213 รายการที่ 302
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(7) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าลาน หมู่ที่ 7
ตาบลสองแคว เชื่อม บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 517.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 421 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 216 รายการที่ 307
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าข่า
หมู่ที่ 9 ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย เชื่อม บ้านเด่นหลวง หมู่ที่ 13 ตาบลเวียง อาเภอ
ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 865.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 522 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่แวน
หมู่ที่ 5, บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตาบลแม่แวน เชื่อม บ้านหนองเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตาบล
เขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพื นฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 547 รายการที่ 54
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุ ลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 422 (10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,691,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงป่าลัน
หมู่ที่ 3 ตาบลขีเหล็ ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อม บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตาบลขีเหล็ก
(เขต ทต.สันมหาพน) อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 - 5.00 เมตร
ยาวรวม 1,215.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนที่รวมไม่น้อยกว่า 5,875.00 เมตร
จานวน 5 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม.(พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 554 รายการที่ 68
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อ การค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(11) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,642,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้าง
ที่ว่าการอาเภอแม่แตง บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตาบลสันมหาพน เชื่อม บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4
ตาบลแม่แตง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชีย งใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 741.00
เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พั ฒนาโครงสร้ า งพื นฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ปโภค ด้ า นสาธารณู ปการ
และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 555 รายการที่ 69

- 423 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(12) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,602,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปางกว้าง
หมู่ ที่ 13 ต าบลอิ น ทขิ ล (เขต ทต.อิ น ทขิ ล ) เชื่ อ ม บ้ า นป่ า จี หมู่ ที่ 1 ต าบลอิ น ทขิ ล
(เขต ทม.เมืองแกนพัฒนา) อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
740.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 556 รายการที่ 70
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(13) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,773,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ปากทาง
เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สา เชื่อม บ้านหมื่น
ถ้อยนางาม หมู่ที่ 1 ตาบลริมใต้ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.50
เมตร ยาวรวม 885.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,560.00
ตารางเมตร จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 680.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 560 รายการที่ 78

- 424 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(14) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า หมู่ที่ 3,
บ้านขัวโก หมู่ที่ 5, บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตาบลสันผีเสือ อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม
บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 449.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 568 รายการที่ 89
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อ มให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(15) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,334,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพระธาตุเจดีย์
หมู่ที่ 13 ตาบลแม่แฝกใหม่ (เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว) เชื่อม บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 569 รายการที่ 91
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 425 (16) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
545,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแสะ
หมู่ที่ 8, บ้านแม่แต หมู่ที่ 6 ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย เชื่อม บ้านต้นขาม หมู่ที่ 5
ตาบลขีเหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวั ดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 569 รายการที่ 92
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(17) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
893,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองจ๊อม เชื่อม บ้านโจ้ หมู่ที่ 5 ตาบลสันทรายน้อย
(เขต ทต.สันทรายหลวง) อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 - 6.50 เมตร
ยาว 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื นที่ไ ม่น้ อยกว่า 2,280.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 574 รายการที่ 101
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(18) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,773,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9, บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตาบลเชิงดอย เชื่อม บ้านป่าติว หมู่ที่ 4
ตาบลป่านลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) อาเภอดอยสะเก็ ด จังหวัดเชีย งใหม่ ขนาดกว้าง

- 426 5.00 เมตร ยาว 1,760.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 581 รายการที่ 110
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(19) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,172,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายฝายริน
บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตาบลป่าป้อง ถึงป้อมตารวจตาบลป่าป้อง เชื่อม บ้านดอกแดง
หมูท่ ี่ 1 ตาบลสง่าบ้าน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,820.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 582 รายการที่ 112
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(20) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,013,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และ
วางท่อลอดเหลี่ยมสาเร็จรูป ถนนสายบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตาบลร้องวัวแดง เชื่อม บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ 5 ตาบลทรายมูล (เขต ทต.สันกาแพง) อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และวางท่อลอดเหลี่ ยมสาเร็จรูป
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร จานวน 109 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 10 บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 427 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 589 รายการที่ 126
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(21) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,133,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านออนหลวย
หมูท่ ี่ 7 ตาบลออนเหนือ เชื่อม บ้านออนกลาง หมู่ที่ 11 ตาบลออนกลาง อาเภอแม่ออน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 5.00 เมตร ยาว 496.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 595 รายการที่ 134
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(22) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยแก้ว
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยแก้ว เชื่อม บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านสหกรณ์ ถึงบ้านขุนออน
หมู่ที่ 3 ตาบลออนเหนือ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
755.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 596 รายการที่ 135
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 428 (23) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,529,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 ตาบลสารภี (เขต ทต.สารภี) เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
1189 บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ที่ 8 ตาบลสารภี (เขต ทต.ยางเนิง) อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,345.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 599 รายการที่ 141
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุน ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(24) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,058,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
ต้นโชคหลวง-บ้านยวม บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ตาบลชมภู เชื่อม บ้านต้นโชคหลวง
หมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 2 ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาวรวม 564.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนที่ รวม
ไม่น้อยกว่า 2,651.00 ตารางเมตร จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 603 รายการที่ 149
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 429 (25) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,095,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกาแพงงาม
หมูท่ ี่ 3 ตาบลหางดง (เขต ทต.หางดง) เชื่อม บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตาบลหางดง (เขต ทต.
แม่ท่าช้าง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาวรวม 911.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนที่รวมไม่น้อยกว่า 4,480.00 เมตร จานวน 7 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.60 เมตร ยาว 84.00 เมตร
ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร
ช่วงที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
ช่วงที่ 7 ขนาดกว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 604 รายการที่ 152
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(26) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
861,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
หารแก้ว - หนองตอง บ้านต้นโชค หมู่ที่ 1 ตาบลหนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย หมู่ที่ 7,
บ้านกวน หมู่ที่ 6 ตาบลหารแก้ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 352.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้า นสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 605 รายการที่ 153

- 430 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(27) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,518,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
ซอย 8 บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลมะขามหลวง เชื่อม บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตาบล
มะขุนหวาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 772.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 615 รายการที่ 168
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(28) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,764,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย
ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ตาบลท่าวังพร้าว เชื่อม บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 3 ตาบล
ท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 742.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 615 รายการที่ 169
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 431 (29) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้าน
ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง เชื่อม บ้านเหมืองฟู หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านแม
อ าเภอสั น ป่ า ตอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 583.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 626 รายการที่ 187
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(30) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
888,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคา หมู่ที่ 6 ตาบลสะเมิ งใต้ อาเภอ
สะเมิง จังหวั ดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 627 รายการที่ 188
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(31) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านบ่อสลี
หมู่ที่ 6, บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตาบลบ่อสลี อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านกองก๋อย
หมู่ที่ 1 ตาบลกองก๋อย อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

- 432 850.00 เมตร หนา 0.05 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 –2561)
ปี 2559 หน้า 646 รายการที่ 224
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(32) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านอาราม
หมู่ที่ 4, บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 ตาบลท่าผา เชื่อม บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ตาบล
กองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 600.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 658 รายการที่ 248
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

1,270,000 บาท
(33) โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5, บ้านป่าลัน
หมู่ที่ 2, บ้านสันม่วง หมู่ที่ 3, บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ตาบลแม่ข่า เชื่อม บ้านสันมะกอก
หวาน หมู่ที่ 9, บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
1.00 เมตร ยาวรวม 1,806.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 529 รายการที่ 17

- 433 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(34) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.3013
บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตาบลแม่สูน เชื่อม บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูก รังกว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 223 รายการที่ 320
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(35) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.4017
บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตาบลเวียง เชื่อม บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรั ง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอี ยดตามแบบแปลนขององค์ การบริ หารส่วนจังหวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 224 รายการที่ 323
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 434 (36) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า บูรณะทางโดยวิธี ซ่อมสร้ างผิ วทางคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้ านทุ่งละคร
หมู่ที่ 1 (หน้าปากซอย 18) ตาบลเชียงดาว เชื่อม บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองงาย
อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 226 รายการที่ 326
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(37) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,490,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บู ร ณะทางโดยวิ ธี ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนสาย
ชม.2012 บ้านแม่จ้องใต้ หมู่ที่ 4 ตาบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 ตาบล
แม่ฮอ้ ยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร
หนา 0.15เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 234 รายการที่ 341
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 435 (38) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบู รณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบวิน
หมู่ที่ 9 ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคา หมู่ที่ 6 ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอ
สะเมิง จังหวั ดเชียงใหม่ ขนาดกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 569.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื นฐาน และตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 240 รายการที่ 354
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(39) โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตั้งไว้

1,100,000 บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ขยายผิ ว จราจรคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นศรี ค า หมู่ ที่ 8 ต าบล
สันทราย เชื่อม บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 0.50 - 1.00 เมตร ยาวรวม 1,735.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า
1,770.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 547 รายการที่ 53
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยื น กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(40) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
5,083,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บู ร ณะทางโดยวิ ธี ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนสาย
เชียงใหม่พัฒนา บ้านป่าแดดใต้ หมู่ที่ 7 และ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตาบลป่าแดด เชื่อม
บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง

- 436 6.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณู ปโภค ด้ านสาธารณูปการและ
การพัฒนาการบริ หารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 565 รายการที่ 86
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุ นที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(41) โครงการขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้
741,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพระนอน-หนองแฝก
บ้านเชีย งยืน หมู่ที่ 4 ตาบลยางเนิง เชื่อม บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตาบลหนองแฝก
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562 ) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้ างพืนฐาน ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 599 รายการที่ 142
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(42) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นงิว หมู่ที่ 2 ตาบลสันผักหวาน เชื่อม
บ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 606 รายการที่ 155

- 437 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(43) โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,501,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรี ต ถนนสายเลี ย บทางรถไฟ เชี ย งใหม่ -ล าพู น ระยะทางที่ 1 ตอนที่ 3 สาย
ตะวันออกชุมชนรถไฟ ตาบลวัดเกตุ อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านปากกอง หมู่ที่ 5
ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 367.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 147 รายการที่ 178
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชือ่ มโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(44) โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า บูร ณะทางโดยวิธี ซ่อ มสร้า งผิ ว ทางเคปซี ล บ้า นหนองเหีย ง หมู่ ที่ 2
ตาบลสันติสุข เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 246 รายการที่ 364
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 438 3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รวม
2,000,000 บาท
(1) โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดา ในการออกแบบ เขี ย นแบบ
ประมาณราคา กาหนดรายละเอียดรายการประกอบแบบ ค่าก่อสร้างโครงการด้านงาน
อาคาร งานถนน งานสะพาน งานสะพานลอย งานด้านวิศวกรรม งานด้านการผังเมือง
งานด้านสถาปัตยกรรม งานด้านภูมิสถาปัตย์ งานด้านศิลปกรรม และงานด้านอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561)
ปี 2559 หน้า 56 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงและ เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

………………………………….
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แผนงานการเกษตร
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
100,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
100,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
100,000 บาท
(1) โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานทาปุ๋ยหมักจาก
ของเหลือใช้
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายตามโครงการแปลงสาธิตปลูก ผักสวนครัวบริเวณโรงงาน
ท าปุ๋ ย หมั ก จากของเหลื อ ใช้ หรื อ พื้ น ที่ บ ริ เ วณรอบนอกโรงงานฯ โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าดินสาหรับปลูกพืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าผ้าใบ
หรือพลาสติก ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นโครงการฯ
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการเอง หรือ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือ
นิตบิ ุคคลดาเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการใช้พื้นที่ป่าไม้
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับกรมป่าไม้ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้ อ ม แนวทางการพั ฒ นา : พัฒ นาตั ว อย่า งความส าเร็ จที่ เป็ น รู ปธรรม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 341 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

………………………………….
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

2,000,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
2,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
2,000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
2,000,000 บาท
(1) โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน
โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ากล้าไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการเอง หรื อจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือ
นิติ บุค คลด าเนิ น การตามโครงการฯ เพื่อ ให้ส อดคล้ องกั บ นโยบายของรั ฐ บาล
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา: การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 331 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

รวม

108,656,250 บาท

งบกลาง
รวม
108,656,250 บาท
1. งบกลาง
รวม
92,401,650 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้
4,454,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชีย งใหม่ แ ละพนั ก งานจ้าง ถือปฏิบัติ ต ามหนังสือ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (กองคลัง)
(2) สารองจ่าย
ตั้งไว้
80,546,950 บาท
เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในกรณี จ าเป็ น ต้ อ งรี บ ด าเนิ น การ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่ได้ ตั้งงบประมาณเพื่อ
แก้ไขปัญหาไว้ (สานักปลัดฯ)
(3) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวม
7,100,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียน
โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผ่านการคัดเลือก
เข้าเรีย นในสถาบันการศึก ษาของรัฐ หรือสถาบันการศึก ษาในก ากั บของรัฐ และ
สนับสนุนทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชีย งใหม่ที่ไ ด้รับ คั ด เลือกให้เ ป็น ผู้ที่ไ ด้รับ ทุน การศึก ษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวั น ที่ 30
เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับ
เด็ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู้ ด้ อ ยโอกาสขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561) ปี 2559 หน้า 358 รายการที่ 1

- 444 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม
แห่ ง วั ฒ นธรรม ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา จิ ต สาธารณะและพั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ พ ร้ อ มรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและ
ความหลากหลายของประชากร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม ในอัตราปีละร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวั ด (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (รายรับ จริงประจาปี
พ.ศ. 2557 ไม่รวมเงินอุดหนุน จานวน 1,400,639,687.40 บาท) (สานักปลัดฯ)
(4) เงินช่วยพิเศษ
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่ อ จ่า ยเป็ น เงิ น ช่ว ยพิ เ ศษจานวน 3 เท่ า ของเงิ น เดื อ น ในกรณี ข้า ราชการองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ถึงแก่ความตายในระหว่า งรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงิน
ช่วยพิเ ศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึง
ความตาย (กองคลัง)
2. บาเหน็จ/บานาญ
รวม
16,254,600 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งไว้
13,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิ นบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ไม่รวมเงินอุดหนุน จานวน 1,340,000,000 บาท) (กองคลัง)
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มใิ ช่
ตาแหน่งครู (เงิน ช.ค.บ.) (กองคลัง)

- 445 (3) เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูก จ้างประจาที่เ กษีย ณอายุ ราชการ เสีย ชีวิต ลาออกจาก
ราชการ หรือมีสิทธิ ได้รับเงิ นบ าเหน็จลูกจ้ างประจา ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองคลัง)
(4) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ตั้งไว้
741,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ข้าราชการครูสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2556 (สานักการศึกษาฯ)
(5) เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.)
ตั้งไว้
13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2556 (สานักการศึกษาฯ)
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