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ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานประมาณการรายรับ
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 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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 แผนงานสาธารณสุข
- งานโรงพยาบาล
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
 แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก ทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะ
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
1,958,445,809.74 บาท
1.1.2 เงินสะสม
847,929,726.80 บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
728,894,498.14 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ
8,467,317.00 บาท
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 4 โครงการ
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
93,090,336.15 บาท
จานวน 25 โครงการ
1.1.6 เงินกู้คงค้าง
141,537,611.37 บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 1,529,073,918.81 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริง 1,203,418,629.15 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน

111,634,605.59
35,143,539.81
45,905,250.81
1,261,037.68
146,045.00
1,200,998,214.92
133,985,225.00
349,538,830.05

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

130,451,737.27
197,201,443.04
636,616,750.24

บาท
บาท
บาท

-3งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค์
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่

229,852,698.60
5,297,800.00
3,998,200.00
348,543,072.40

บาท
บาท
บาท
บาท

166,095,675.12

บาท
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รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
………………
ประมาณการรายรับ
หมวดภาษีอากร

รวมทั้งสิ้น 1,747,380,000 บาท
รายได้จัดเก็บ
รวม
93,000,000 บาท

ภาษีบารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ
จานวน
73,000,000
บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ภาษีบารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกนามัน/ก๊าซ
จานวน
20,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

36,350,000 บาท

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จานวน
1,000,000
บาท
ประมาณการสู งกว่ารายรั บจริ งในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้ เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมบารุง อบจ. ผู้เข้าพักโรงแรม
จานวน
35,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
จานวน
50,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตาม
ทีคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน
จานวน
100,000 บาท
ประมาณการตาว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 ประมาณการตามทีคาดว่าจะได้รับ
เนืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้ผู้ประกอบการชาระภาษี
บารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกนามัน และค่าธรรมเนียมบารุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม
ชาระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ภายในระยะเวลาทีกาหนด
ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
200,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ เนืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้ผู้รับจ้างดาเนินการ
โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกาหนดตามสัญญาจ้าง

- 27 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 55,653,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน
จานวน
150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ ตามการกาหนดหลักเกณฑ์เงือนไขผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเชิญชวนให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ตาบลป่าป้อง
อ าเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยวิ ธี ก ารให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ฉบั บ ลงวั น ที 20
กรกฎาคม 2558
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที
จานวน
500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับตามการกาหนดหลักเกณฑ์เงือนไข ผลประโยชน์ตอบแทนอืน ๆ ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรณีเชิญชวนให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ตาบลป่าป้อง
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการให้เช่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที 20 กรกฎาคม
2558 และตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรือง ค่าบริการ พ.ศ. 2554
ลงวันที 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้กาหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการใช้สถานที
การยืมใช้พัสดุและการรับกาจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
ดอกเบีย
จานวน
40,003,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
จานวน
36,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับ
ทีจัดเก็บได้ในปัจจุบัน เนืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบียเงิน
ฝากธนาคาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายเร่งรัดการเบิก จ่าย
เงินตามโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสินโดยเร็ว ทาให้ยอดเงินฝากธนาคารลดลงส่งผลให้
ดอกเบียทีเคยได้รับลดลงด้วย
ดอกเบียเงินฝาก ก.ส.อ.
จานวน
4,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ เนืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ทุกปี ส่งผลให้ได้รับดอกเบียเพิมขึน
ดอกเบียเงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพ จานวน
3,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามที
คาดว่าจะได้รับ

- 28 รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ
จานวน
15,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ เนืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื อง ค่าบริการ พ.ศ. 2554 ลงวันที 26 เมษายน 2554 ซึงได้
กาหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการในการขอใช้สถานที การยืมใช้พัสดุ และการรับกาจัดขยะ
มูลฝอย ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

747,000 บาท

ค่าจาหน่ายเศษของ
จานวน
190,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ เนืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย
ณ ศูนย์ การจั ดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และมีก ารจาหน่ ายขยะรี ไซเคิ ล ที
คัดแยกในแต่ละเดือน
ค่าขายแบบแปลน
จานวน
500,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ ตามจานวนงานโครงสร้างพืนฐานทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
จานวน
1,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ
จานวน
56,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้รับ

หมวดรายได้จากทุน

รวม

150,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่า
จะได้ รั บ เนื องจากในปี ง บประมาณ 2560 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี
แผนการจาหน่ายทรัพย์สินทีหมดสภาพการใช้งานโดยวิธีการขายทอดตลาด

รายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 1,164,100,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
จานวน
760,000,000 บาท
ประมาณการสูงว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน
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จานวน
201,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการตามทีคาดว่าจะ
ได้รับ เนืองจากเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอ
ตัว และคาดว่าการจัดเก็บภาษีของประเทศจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีคาดการณ์ไว้
ภาษีมูลค่าเพิมทีจัดเก็บตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 จานวน
201,000,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน
ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
2,100,000 บาท
ประมาณการตากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ 2558 โดยประมาณการใกล้เคียงกับที
จัดเก็บได้ในปัจจุบัน

รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 397,380,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน
397,380,000 บาท
ประมาณการใกล้ เ คี ย งกั บ ยอดวงเงิ น รวมทั งหมดที ได้ รั บ จั ด สรรในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 เนืองจากรายการเงินอุดหนุนทัวไปกาหนดวัตถุประสงค์ทีองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถินทีได้รั บ การจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 บางรายการ คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นได้ มีม ติ ใ นการประชุม ครั งที
2/2559 เมือวันที 4 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้กาหนดรายการดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุน
ทั วไปที ต้ อ งน ามาจั ด ท าเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เช่น เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
(ค่าปัจจั ยพืนฐานสาหรับนักเรียนยากจน) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขันพืนฐาน เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ โดยให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นจั ด ท าประมาณการรายรั บ ทั งปี ให้ ค รบทุ ก หมวดรายรั บ
(ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที สุ ด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวั น ที 15
กรกฎาคม 2559 เรื อง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

****************************
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รายงานประมาณการรายจ่าย
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แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,747,380,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 169,731,810 บาท
งบบุคลากร
รวม
48,229,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
13,709,640 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก
ตั้งไว้
1,765,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริ ห ารส่ วนจั งหวัด เลขานุการนายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
2. เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
ตั้งไว้
390,000 บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ตอบแทนประจาตาแหน่ง ของนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัดเชียงใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ตั้งไว้
390,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่ รองนายก
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเชีย งใหม่ ถือปฏิ บัติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2554
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
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ตั้งไว้
1,099,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และที่ปรึกษานายก
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเชีย งใหม่ ถือปฏิ บัติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
เงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ป รึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (สานักปลัดฯ)
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
10,064,160 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าตอบแทนตาแหน่ง ประธานสภาองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวั ด เชีย งใหม่ รอง
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว น
จังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (กอง
กิจการสภาฯ)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
34,520,220 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
23,913,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวม
954,960 บาท
- เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ค่า ตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัต ราเงินประจาตาแหน่งให้ กั บ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
(ประเภทผู้บ ริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที)่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด
(สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที)่
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกาหนดตาแหน่งและ
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สานักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่)
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ตั้งไว้
776,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ
และกองการเจ้าหน้าที่)
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
1,450,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี และเงินปรับของลูกจ้างประจา
ตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ)
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
รวม
12,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด (สานักปลัดฯ)
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รวม
6,891,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนพนั ก งานจ้ า งต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ กอง
กิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
521,160 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่)
งบดาเนินงาน
รวม
118,732,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
41,580,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
รวม
40,330,000 บาท
- เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถือปฏิบัติต ามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการเบิก ค่า ใช้ จ่า ยเกี่ย วกั บการปฏิ บัติ ราชการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
สมนาคุ ณ คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ข้ า ราชการ พ.ศ. 2536 และที่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษแก่ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า
พนักงานจ้าง ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สาหรับเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเข้าตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี

- 167 แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสาหรับผู้อ่านตรวจและประเมินผลงานหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่ง นิติกร
(พ.ต.ก.) ตามหนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่ วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 255
ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
บุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (กองการ
เจ้าหน้าที่)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (กองกิจการสภาฯ)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 และหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
2. ค่าเบี้ยประชุม
รวม
150,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเบี้ ย ประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่าง ๆ ประจาสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เข้าประชุม (กองกิจการสภาฯ)
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
และที่มีกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบังคับ คาสั่ งหรือหนังสื อสั่ งการกาหนด (ส านักปลั ดฯ กอง
กิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที)่
ค่าใช้สอย
รวม
64,646,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
16,626,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมารั กษาความปลอดภัย จ้างเหมาทาความสะอาด จ้างเหมาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ค่าดูแลรักษาลิฟต์ จ้างเหมากาจัดปลวก จ้างเหมาดูดส้วม
จ้างเหมาตกแต่งสวนหย่อม ค่าโฆษณา ค่าจ้างเหมาจัดทาหนังสือ เอกสาร รายงานสรุปผลการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้ง

- 168 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย โครงการจัดทาสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2562)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจ
หน้ า ที่ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ถือ ปฏิ บัติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนั งสือสั่งการ
กาหนด (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 345 รายการที่ 12, แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี
2560 หน้า 349 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง, พัฒนาขีดสมรรถนะและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน, เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
การพัฒนาจากทุกภาคส่วน

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
2,500,000 บาท
(1) ค่ารับรอง
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็ นค่ารั บรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศดูงาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ถือปฏิบัติ ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและค่าเลี้ ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักปลัดฯ)
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ
ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุม ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและค่าเลี้ ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักปลัดฯ)

- 169 3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
44,870,000 บาท
(1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในงานราชพิธี รัฐพิธี
พานประดับ พุ่มดอกไม้ เพื่อมอบให้ แก่บุคคลต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ หรือพวงหรีด
สาหรับศพผู้มีเกียรติ ตลอดจนพิธีเปิดและปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กิจ การต่ า ง ๆ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ฯลฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามหนั งสื อ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่ อง การเบิกจ่ายค่า
ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ (สานักปลัดฯ)
(2) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าสมนาคุณอันเกี่ยวกับ
กิจ การขององค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัด รวมถึงหน่ว ยงานอื่น ที่ขอสนับสนุน รางวัล จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และจัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบหรือ แลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้มา
เยี่ยมเยือน หรือช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิ จการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (สานักปลัดฯ)
(3) โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สั มมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการเอง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่
ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในการดาเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2555 และแก้ไ ขเพิ่ ม เติม , ระเบี ยบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 322 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

- 170 (4) โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งไว้
6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สั มมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดาเนินการ
จัดฝึกอบรมคณะผู้บริห าร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เอง หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่า
ที่ พั ก ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า อาหารกลางวั น ค่ า อาหารว่ า งและ
เครื่ องดื่ม ค่า จั ดสถานที่ พิธี เปิด -ปิด ค่า วัส ดุอุป กรณ์ ค่ าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 324
รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(5) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตาม
สายงาน โดยการจั ด ฝึ กอบรมผู้ บ ริห าร ข้า ราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างสั งกั ด
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด เชีย งใหม่ จ านวน 200 คน ที่ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม ค่าจั ดสถานที่ พิธีเปิด –ปิด ค่าวั ส ดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 325
รายการที่ 6

- 171 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทางาน
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรั บ การท างาน โดยจั ด การฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 100 คน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่ าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน
วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 326
รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
จานวน 300 คน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนิน การเอง หรือให้หน่วยงาน
หรื อสถาบั น อื่น เป็ น ผู้ ดาเนิน การ โดยจ่า ยเป็น ค่า ลงทะเบี ยน ค่าเช่าที่ พัก ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด –ปิด
ค่า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ตลอดจนค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 327
รายการที่ 8

- 172 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจัง หวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทางานสาหรับบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางานสาหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรม
ผู้บ ริ ห าร ข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างในสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
เชีย งใหม่ จ านวน 50 คน ที่อ งค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเชี ยงใหม่ดาเนินการเอง หรื อ
ให้ห น่ว ยงานหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธี
เปิ ด –ปิ ด ค่ าวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่า ตอบแทนวิ ท ยากร ตลอดจนค่ าใช้ จ่า ยอื่ น ๆ ที่ ใ ช้ใ นการ
ฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารั บ การฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 328
รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(9) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM)
ตั้งไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒ นาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) โดยการจัด
ฝึกอบรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 50 คน ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง หรือให้หน่วยงานหรือสถาบันอื่นเป็นผู้ดาเนินการ โดยจ่าย
เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่ าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด –ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 329 รายการที่ 10

- 173 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(10) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
พนักงานจ้างใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการปฐมนิ เ ทศ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการฝึกอบรมข้าราชการ และพนักงานจ้างใหม่ จานวน 100 คน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 331 รายการที่ 12
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(11) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดฝึกอบรมข้าราชการ ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างในสั งกัด
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด เชีย งใหม่ จ านวน 150 คน ที่ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่ดาเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ถือปฏิบัติ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 330 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

- 174 (12) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริการประชาชน
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บริ ก ารประชาชน ณ
เคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ชั้น 2 ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสานักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประชาชน (GCS) (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 338 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(13) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ นการสอบแข่ง ขัน การคัดเลื อก กรณีที่มี เหตุ พิ เศษ
ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 344 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีด
สมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(14) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกาหนด
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรณรงค์
ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายการเลื อ กตั้ ง แก่
ประชาชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการดาเนินการเลื อกตั้ง
(กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 350 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

- 175 (15) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
25,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการเลือกตั้ง (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุ ม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 351 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(16) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยโดยการส่งเงินคืน
กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภัย กรณี รถขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ก่ อให้ เกิ ด ความ
เสี ย หายและกองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ได้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า เสี ย หายเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัยแล้ว ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งคืนเงินกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสี ยหาย พ.ศ. 2551, หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และเป็นค่าชดใช้
ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนสาหรับความเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายจาก
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ครอบครอง หรือได้รับมอบอานาจให้ควบคุม ดูแล หรือ ความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทาความผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ หรือความเสียหายกรณีอื่น ๆ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน กรณี
เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ กระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุล าคม 2554 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว144 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
(17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว้
3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา
องค์การบริ ห ารส่ วนจั งหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

- 176 และที่ มีก ฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบั งคั บ คาสั่ ง หรื อหนัง สื อ สั่ งการกาหนด (ส านัก ปลั ด ฯ
กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
4. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช ารุดเสียหาย
จ าเป็ น ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี สามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ (ส านั ก ปลั ด ฯ
กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที)่
ค่าวัสดุ
รวม
6,396,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
896,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ ยื น นาน หรื อเมื่ อน าไปใช้ งานแล้ ว เกิ ด ความช ารุ ด เสี ย หาย ไม่ ส ามารถซ่ อมแซมให้ ใช้ ง าน
ได้ดังเดิมหรื อซ่อมแล้ วไม่คุ้มค่า และที่โ ดยสภาพมีลั กษณะเมื่อใช้แล้ วย่อมสิ้ นเปลื อง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา
ดิน สอ หมึกโรเนี ย ว แฟ้ ม สมุ ดบัญชี แบบพิ มพ์ต่า ง ๆ ฯลฯ (ส านัก ปลั ดฯ กองกิจการสภาฯ
กองการเจ้าหน้าที่)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้สาหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้า
ที่เก่าและชารุดให้สามารถใช้งานได้ดีมีความปลอดภัย (สานักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่)
3. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้ านงานครัวต่าง ๆ เช่น แก้วน้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้ อม ผ้ าปูโต๊ะ
ไม้กวาด ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ
กองการเจ้าหน้าที่)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
3,700,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ใช้ กั บ ยานพาหนะรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวมตลอดถึงรูปสีและขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
ที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น ฟิล์มถ่ายภาพนิ่ง แผ่นบันทึกความจา เทปบันทึกเสียงและ
วีดีโอ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการปฏิบัติ ราชการประจาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ)
6. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
1,390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่น
กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (สานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่)

- 177 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
6,110,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
3,500,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับใช้ภ ายในอาคารหอประชุมเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
ส านั ก งานองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ หอประชุ ม สภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ โรงเก็บรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนค่ากระแสไฟฟ้าและ
ค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจาในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
ค่ากระแสไฟฟ้า อื่น ๆ ที่อ งค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวั ดเชีย งใหม่ ขอใช้ ในงานต่ า ง ๆ หรื องานที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น (สานักปลัดฯ)
2. ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาลสาหรับใช้ภายในอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารหอประชุมเฉลิ ม
พระเกี ย รติ 80 พรรษา ตลอดจนค่า น้ าประปาและค่ า ธรรมเนี ย มรักษามิ เตอร์ ที่ ใช้ ประจ าใน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง (สานักปลัดฯ)
3. ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ประจาอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ
ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า
ส่วนราชการ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เครื่องกลฯ บ้านพักหัวหน้า
ส่วนราชการ ตามที่จ่ายจริงและระเบียบกาหนด (สานักปลัดฯ)
4. ค่าบริการไปรษณีย์
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือและค่าไปรษณียภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ)
5. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
รวม
860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
อื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักปลัดฯ กองคลัง
กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 343 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 178 งบลงทุน
รวม
1,919,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,919,950 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
702,050 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
มีครุภัณฑ์เพีย งพอสาหรับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ล้อ
3. สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้
4. มีที่ท้าวแขน
5. มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้
6. สามารถรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(15)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
มีครุภัณฑ์เพีย งพอสาหรับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญ ชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีที่ท้าวแขน
4. มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(16)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 179 (3) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ ทางาน จานวน 1 ตัว เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของ
สานักปลัดฯ และทดแทนของเก่าที่ชารุด เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีพนักพิง และทีพ่ ักแขน
4. มีระบบโช๊คสามารถปรับระดับสูงต่าได้
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าเก้าอี้
ตั้งไว้
37,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ จานวน 27 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เพื่อใช้ในการประชุมและบริการ
ผู้มาติดต่อราชการของสานักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีทที่ ้าวแขน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
แนวทางการพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัย สนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(16) และหน้า 376 รายการที่ 8(17)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเก้าอี้
ตั้งไว้
87,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ สาหรับใช้ในห้องประชุมคณะผู้บริหาร จานวน 25 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ในบั ญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พนักพิงทาด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง
2. มีทวี่ างแขนปรับระดับได้
3. ที่นงั่ ปรับสูง-ต่าด้วยโช๊คแก๊ส
4. ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ

- 180 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 362 รายการที่ 1(14),(15)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าเก้าอี้
ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ สาหรับห้องประชุมเล็ก จานวน 6 ตัวๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้ในการ
ประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ น
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พนักพิงทาด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง
2. มีทวี่ างแขนปรับระดับได้
3. ที่นั่งปรับสูง-ต่าด้วยโช๊คแก๊ส
4. ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
การเจ้ า หน้ า ที่ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
2. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง
3. พร้อมกระจก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
การเจ้ า หน้ า ที่ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
2. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง

- 181 3. พร้อมกระจก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(9) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานไม้ จานวน 4 ตัวๆ ละ 4,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสานักปลัดฯ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการ
ใช้งาน เนื่ องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะทางานไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 75 เซนติเมตร
3. มีลิ้นชักเก็บของตรงกลาง 1 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
4. มีลิ้นชักเก็บของด้านซ้าย 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
5. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(4) และหน้า 364 รายการที่ 1(24)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(10) ค่าโต๊ะประชุม
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม สาหรับห้องประชุม คณะผู้บริหาร จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการ
ประชุม คณะผู้ บ ริ ห าร (ส านักปลั ดฯ) เนื่องจากไม่ไ ด้กาหนดไว้ในบัญ ชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เป็นโต๊ะประชุม ขนาด 10 ที่นั่ง
2. ทาด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วยเมลามีน
3. มีขนาด 420 x 200 x 75 เซนติเมตร
ประกอบด้วย - โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 4 ตัว
- โต๊ะประชุม ขนาด 60 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
- โต๊ะต่อโค้ง ขนาด 60 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 4 ตัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 362 รายการที่ 1(13)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 182 (11) ค่าโต๊ะประชุม
ตั้งไว้
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการประชุมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักปลัดฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง
2. ทาด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วยเมลามีน
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 180x90x75 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(12) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และมีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้
2. หน้าโต๊ะไม้ Particle board ปิดผิว PVC
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 เซนติเมตร
4. มีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด สามารถเลื่อนเข้าออกได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนั บสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(13) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
49,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าโต๊ะคอมพิว เตอร์ จานวน 14 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท ส าหรับ ใช้ในห้ อง
ประชุมเล็กของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทาด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
3. มีแผ่นวางแป้นคีย์บอร์ด สามารถเลื่อนเข้าออกได้
4. มีลิ้นชักด้านข้าง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล๊อค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(3)

- 183 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(14) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 12 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เหล็ก 12 ลิ้นชัก
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 265x381x610 มิลลิเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(14)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(15) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
18,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 3,750 บาท เพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด
เสี ย หายจากการใช้ง านของกองการเจ้า หน้า ที่ เนื่ องจากไม่ ได้ก าหนดไว้ใ นบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 3 ลิ้นชัก
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 61 x 102 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(16) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท เพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด
เสี ย หายจากการใช้ง านของกองการเจ้า หน้า ที่ เนื่ องจากไม่ ได้ก าหนดไว้ใ นบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึ งจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 61 x 132 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(11)

- 184 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(17) ค่าตู้เหล็ก 2 บาน
ตั้งไว้
55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน 10 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อใช้จัดเก็บ
เอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นระเบียบ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือนสิ งหาคม 2559 โดยมีคุณลั กษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(21) และหน้า 376 รายการที่ 8(13)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(18) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ จานวน 29 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท
เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ช ารุ ด เสี ย หายจากการใช้ง านของส านักปลั ดฯ และกองการเจ้า หน้า ที่ เนื่องจากไม่ไ ด้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(9) และหน้า 375 รายการที่ 8(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(19) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ จานวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุด
เสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

- 185 1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนทึบ
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(20) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท
เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นให้เป็นระเบียบ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 360 รายการที่ 1(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(21) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
28,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จานวน 7 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท เพื่อ
ใช้จัดเก็บเอกสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นให้เป็นระเบียบ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์ กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 186 (22) ค่าโพเดียม (PODIUM TRIANGLE STYLE)
ตั้งไว้
56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโพเดียม (PODIUM TRIANGLE STYLE) สาหรับใช้ประจาห้องประชุม ชั้น 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 แท่น ๆ ละ 28,000 บาท เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. TOP SIZE ขนาดไม่น้อยกว่า 35x42 ซม.
2. HEIGHT SIZE ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม.
3. BODY ผลิตจากไม้ MDF พ่นสีขาว + ARCYLIC 10 มม.+ ARCYLIC 3 มม.
ติดหมุด + เสาสแตนเลสกลม
4. TOP ผลิตจากไม้ MDF พ่นสีขาว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(23) ค่าโทรศัพท์
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โทรศัพท์แบบไร้สาย จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโทรศัพท์แบบไร้สาย
2. หน้าจอ LCD
3. มีฟังก์ชั่นแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า
4. มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
5. สามารถปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้า
6. มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้าหมายเลขโทรออกล่าสุด
7. มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอนสาย
8. มีปุ่ม Speaker Phone
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 375 รายการที่ 8(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 187 (24) ค่ารถเข็น
ตั้งไว้
3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นแบบชั้นเดียว จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนย้ายแฟ้มเสนองาน วัสดุ
อุป กรณ์การจั ดกิจกรรมของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นรถเข็นแบบชั้นเดียว
2. พื้นเหล็กปูพื้นและหุ้มขอบด้วยยางกันกระแทก
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 48.50x74.50x86 เซนติเมตร
4. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
5. มือจับพับเก็บได้
6. บรรทุกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 220 กิโลกรัม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การ พัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(18)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(25) ค่ารถเข็น
ตั้งไว้
7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นแบบ 2 ชั้น จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการขนย้ายแฟ้มเสนองาน วัสดุ
อุป กรณ์การจั ดกิจกรรมของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นรถเข็นแบบ 2 ชั้น
2. โครงสร้างทาจากเหล็ก
3. พื้นเป็นพลาสติกไฟเบอร์หน้า 5-6 มิลลิเมตร
4. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x90x88 เซนติเมตร
5. ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
6. บรรทุกน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริ หารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 376 รายการที่ 8(19)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 188 (26) ค่ารถเข็น
ตั้งไว้
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นแบบ 3 ชั้น จานวน 2 คัน ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้ในการขนย้าย
แฟ้มเสนองานผู้บริหาร และวัสดุอุปกรณ์ของสานักปลัดฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงสร้างทาจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง รองรับน้าหนักได้ดี
2. มีล้อเกลียวสี่ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x40x100 เซนติเมตร
4. มีชั้นตะแกรงเหล็ก 3 ชั้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 361 รายการที่ 1(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(27) ค่าเครื่องทาลายเอกสาร
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าเครื่ องทาลายเอกสาร จานวน 1 เครื่อ ง เพื่ อใช้ใ นการปฏิ บัติ งานของ
สานักปลัดฯ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม
2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นแบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 364 รายการที่ 1(25)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
787,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ ต่ ากว่ า 2,400 ซี ซี แบบดั บ เบิ้ ล แค็ บ จ านวน 1 คั น เพื่ อ อ านวยความสะดวกและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 374 รายการที่ 8(1)

- 189 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
110,000 บาท
(1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ จานวน 2 ตัว ๆ ละ
55,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับ การปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชารุ ดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่
สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล แบบ DSLR
- เซนต์เซอร์ CMOS มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่ต่ากว่า 3.0 นิ้ว
- ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/8000 ถึง 30 วินาที
- บันทึกภาพวิดีโอ ระดับไม่น้อยกว่า Full HD 1920x1080
- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ภาพต่อวินาที
- มีความไวแสง ISO 100-12800 ขยายได้ถึง 25600
- ระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 19 จุด
- มีเลนส์ EF-S 18-135 mm
- มีหน่วยความจา SDHC Card ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มี Filter สาหรับกล้อง
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ สื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวก
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
- รับประกันสินค้า 1 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 362 รายการที่ 1(16)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
320,900 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
76,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
พร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน 4 ชุ ด ๆ ละ 19,200 บาท เพื่ อ ให้ มี ค รุ ภั ณ ฑ์ เ พี ย งพอส าหรั บ
บุคลากรและจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชารุดเสียหายจากการใช้งานของ
สานักปลัดฯ จั ดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์

- 190 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
(รายการที่ 7 และรายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(17),(18)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตั้งไว้
50,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2
ชุด ๆ ละ 25,200 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาฯ
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 8 และ
รายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย

- 191 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 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 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 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 366 รายการที่ 3(1), (2)

- 192 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร และจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 10) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(20)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 193 (4) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1
(33 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network แบบที่ 1 (33
หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองการเจ้ า หน้ า ที่ จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ณ วัน ที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 43) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 374 รายการที่ 8(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ตั้งไว้
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 3 เครื่อง ๆ
ละ 12,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับ การปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหา
มาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ จัดหา
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 45)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- 194 - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(19)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) สาหรับกระดาษ A3
ตั้งไว้
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) สาหรับกระดาษ A3
จานวน 1 เครื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไม่ได้กาหนดไว้ จึง
จัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A3 ขาวดาไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อนาที
(ipm) / สีไม่น้อยกว่า 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ขาวดาไม่น้อยกว่า 18 ภาพต่อนาที
(ipm) / สีไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A3 และ A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 999 สาเนา

- 195 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปี ทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 374 รายการที่ 8(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
ตั้งไว้
23,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
7,900 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับ การปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ณ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559 (รายการที่ 47) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- 196 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 363 รายการที่ 1(22)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ตั้งไว้
34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 17,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดหา
มาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและชารุดเสียหายจากการใช้งานของสานักปลัดฯ และ
กองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
(รายการที่ 49) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ 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 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- 197 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 364 รายการที่ 1(23) และหน้า 374 รายการที่ 8(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(9) ค่าสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน 1
เครื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ณ วั นที่ 11 มี น าคม 2559 (รายการที่ 52) โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 374 รายการที่ 8(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 198 งบรายจ่ายอื่น
รวม
850,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
850,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
850,000 บาท
1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตั้งไว้
350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ป รึกษาดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในการก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษแก่
ข้า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(กองการเจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 358 รายการที่ 12
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดาเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูล และเว็บ ไซต์ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ โ ดยองค์การบริหารส่ ว น
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ม อบหมายให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาที่ มี
ความเชี่ย วชาญเป็ นผู้ ดาเนินการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 334 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

16,429,100 บาท

งบบุคลากร
รวม
8,869,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
8,869,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
7,499,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
141,100 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 ให้ กั บ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
(ประเภทบริหาร) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด
(กองแผนและงบประมาณ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการปรับ
อัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน
เดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
163,200 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น เงิ น ประจ าตาแหน่ ง ประเภทบริ ห ารและประเภทวิ ช าชีพ เฉพาะให้ ข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ)
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
984,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองแผนและงบประมาณ)
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
80,700 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)

- 200 งบดาเนินงาน
รวม
6,310,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
500,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 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 าห นด (กองแผนและ
งบประมาณ)
ค่าใช้สอย
รวม
5,390,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม ครุ ภั ณ ฑ์ หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด และอยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจัดทาเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ตลอดจนการจ้างเหมา
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
5,150,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ นการผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร โดยการฝึ ก อบรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวม
200 คน ที่องค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทน
วิท ยากร ค่ า อาหาร ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า เช่ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 323
รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

- 201 (2) โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แผนการดาเนินงาน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เช่น การจัดเวทีประชาคมอาเภอในเขตพื้นที่อาเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ ประชาชนได้มีส่ว นร่ว มในการจัดทาแผนฯ ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบั น ในการจั ด ท าแผนฯ จั ด การประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนฯ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาเอกสาร ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ การจั ดทาแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้ว ย
ความเรี ย บร้ อ ย ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อ งถิ่น พ.ศ. 2555
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและ
งบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 352 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(3) โครงการประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการประสานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตามระเบี ย บฯ และหนั ง สื อ สั่ ง การของกระทรวงมหาดไทย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประสานการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานและ
บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ การประสานการจัดท า
แผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ในเขตจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2

- 202 พ.ศ. 2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 353 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการด าเนิน งานตามโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการจัด ท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดการประชุมชี้แจงและประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่าย ค่าจัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานด้านงบประมาณ การจัดทาเอกสารข้อบัญญัติฯ การจัดทาเอกสารข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 354 รายการที่ 8
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(5) โครงการบริหารจัดการงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานตามโครงการบริ ห ารจั ดการงานติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ การออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ของคณะกรรมการฯ
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า การดาเนินงานตามแผนงาน
และโครงการต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า จั ด การประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ

- 203 ค่าจั ดทารายงานการติดตามและประเมินผลฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557, ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 355 รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(6) โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อาทิ การจั ดประชุ ม การฝึ ก อบรม การศึ กษาดูง านในประเทศ
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสื่อ ประชาสัมพันธ์ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสาร ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น โครงการ ฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึ กอบรมของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ.
2558, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ ควบคุม
และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 356 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

- 204 (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ลู กจ้ างประจา และพนักงานจ้างขององค์ การบริห าร ส่ ว นจังหวั ด
เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผน
และงบประมาณ)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์ การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชารุดเสี ยหาย
จ าเป็ น ต้ อ งท าการซ่ อ มแซมให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี สามารถใช้ ง านได้ ต ามปกติ (กองแผนและ
งบประมาณ)
ค่าวัสดุ
รวม
420,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
74,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลั กษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ)
2. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ง านบ้ า นงานครั ว ส าหรั บ บริ ก ารผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ และใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น แก้วน้า จานรอง มีด ถัง ถ้วย ชาม
ฯลฯ (กองแผนและงบประมาณ)
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
75,400 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุน้ามัน เชื้อเพลิ งและหล่ อลื่ นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (กองแผนและงบประมาณ)
4. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับ เครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (กองแผนและงบประมาณ)

- 205 งบลงทุน
รวม
750,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
750,100 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
274,100 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท สาหรับนักบริหารของกอง
แผนและงบประมาณ เพื่อจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการ
ใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีที่ท้าวแขน
4. มีพนักพิงสูงและสามารถสวิงหลังได้
5. สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
80,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 23 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท สาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มี
ครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรกองแผนและงบประมาณ และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. พนักพิงทาด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง
2. มีทที่ ้าวแขนปรับระดับได้
3. ที่นั่งปรับสูง-ต่าด้วยโช๊คแก๊ส
4. ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 206 (3) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 8 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เพื่อใช้ในห้องคอมพิวเตอร์
สาหรั บ ประชาชน เนื่ องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีทที่ ้าวแขน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 368 รายการที่ 4(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าเก้าอี้
ตั้งไว้
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ จานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการกองแผนและงบประมาณ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้ขาเหล็ก
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 45x 45 x 75 เซนติเมตร
3. ที่นั่ง ที่พิงบุด้วยฟองน้าพร้อมหุ้มผ้าอย่างดี
4. โครงเก้าอี้ทาจากเหล็กแข็งแรง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเก้าอี้
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ จานวน 20 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อใช้สาหรับห้องประชุมกองแผน
และงบประมาณ เนื่ องจากไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นบัญ ชี ร าคามาตรฐานครุภั ณฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. พนักพิงทาด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง
2. มีทที่ ้าวแขนปรับระดับได้
3. ที่นั่งปรับสูง-ต่าด้วยโช๊คแก๊ส
4. ขาโครเมี่ยม มี 5 ล้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(3)
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จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าโต๊ะประชุม
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า โต๊ ะ ประชุ ม จ านวน 1 ชุ ด เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ห้ อ งประชุ ม กองแผนและ
งบประมาณ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง
2. ทาด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วยเมลามีน
3. มีขนาด 420 x 120 x 75 เซนติเมตร
ประกอบด้วย - โต๊ะประชุม ขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 4 ตัว
- โต๊ะต่อโค้ง ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
24,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 8 ตั ว ๆ ละ 3,000 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นห้ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับประชาชน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 110 เซนติเมตร
2. ทาด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC
3. มีแป้นพิมพ์สาหรับวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้
4. มีฉากกั้นด้านซ้าย ขวา และด้านหน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 368 รายการที่ 4(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
16,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท
เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการ
ใช้งาน ของกองแผนและงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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2. ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริ หารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(9) ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ตั้งไว้
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จานวน 1 เครื่อง เพื่อจัดหามา
ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งานของกองแผนและงบประมาณ
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
2. ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
3. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 368 รายการที่ 4(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รวม
14,000 บาท
(1) ค่าเครื่องทาน้าเย็น
ตั้งไว้
14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทาน้าเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 1 ก๊อก จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ จัดหา
ตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภัณ ฑ์ข องส านั กงบประมาณ เดือนสิ ง หาคม 2559 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
2. ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
3. มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้า
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 367 รายการที่ 4(7)
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จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
462,000 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดของ
กองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 7 และรายการที่ 58) ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
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
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 368 รายการที่ 4(12), (14)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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ตั้งไว้
15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อทดแทนของเดิม
ที่ชารุดเสียหายของกองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) 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
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 369 รายการที่ 4(13)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ตั้งไว้
17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร (ICT) ณ วัน ที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 49)โดยมีคุ ณลั ก ษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ 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 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 368 รายการที่ 4(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
ตั้งไว้
345,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จานวน
15 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wifi)
ภายในสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถรองรับระบบงานและ
ภารกิจ ต่าง ๆ ของบุคลากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณ ลั ก ษณะพื้น ฐานครุภั ณฑ์ ค อมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 33) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
หรือดีกว่า
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ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO)
- สนับสนุนการทางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE
802.11s ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- การรับประกัน 1 ปีทุกชิ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 369 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point Controller)
ตั้งไว้
65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์กระจายสั ญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้งและ
ตั้งค่าการใช้งาน จานวน 1 เครื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
(Wifi) ภายในสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถรองรับระบบงาน
และภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาใช้สาหรับควบคุมอุปกรณ์ Wireless
Access Point โดยเฉพาะ
- มีพอร์ต Gigabit Ethernet 100 Base-X ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต และมีพอร์ต
Console แบบ RJ-45 หรือดีกว่าจานวน 1 พอร์ต
- ควบคุมอุปกรณ์ Access Point ไว้ไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง
- สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3
- มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน WEP,WPA,WPA2PSK
- การรับประกัน 1 ปีทุกชิ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 369 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ งใสและเป็ น ธรรม กลยุ ท ธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ
2560 โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มอบหมายให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
หน่วยงานภายนอกที่มีความชานาญเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองแผนและงบประมาณ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 356 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
……………………………………………….
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งานบริหารงานคลัง

รวม

33,662,640 บาท

งบบุคลากร
รวม
22,880,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
22,880,520 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
18,831,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
308,160 บาท
- เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ค่าตอบแทนรายเดือนในอั ตราเท่า กับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้ กั บ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
(ประเภทผู้บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนื อจากเงินเดือนของข้าราชการและลู กจ้างประจาของส่ว นราชการ พ.ศ.2547
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27 เมษายน
2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
กาหนดหลั กเกณฑ์การให้ ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
224,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงิน ประจาตาแหน่ งประเภทบริหารและประเภทวิช าชีพเฉพาะให้ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จั งหวัดเชีย งใหม่ กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ ายไว้ไ ม่เกิ น 12 เดือน (กองคลั ง กองพัส ดุ และ
ทรัพย์สิน)
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
252,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างตาแหน่งต่าง ๆ
ตามแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ขององค์การบริหารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
3,110,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน)
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ตั้งไว้
153,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ มค่าครองชีพชั่ว คราวของพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน)
งบดาเนินงาน
รวม
9,987,500 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
4,610,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งไว้
700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทาขวัญข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอันตราย
หรือเจ็บป่วยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ
ฯลฯ และตามที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนี้ (กองคลัง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจาก
การทางานให้ ราชการ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่ว นจังหวัด พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 (กองคลัง)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
3. ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้
1,600,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าเช่าบ้ านของข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสิ ทธิ ได้รับ
ค่าเช่าบ้าน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (กองคลัง)
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้
900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)
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รวม
3,180,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
1,040,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสาร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้ างเหมาบรรจุหีบห่อ
พัสดุภัณฑ์ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ การเช่าห้องประชุมและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จาเป็น
ต้องดาเนินการในระหว่างปีงบประมาณ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
1,590,000 บาท
(1) โครงการประกวดสถานประกอบการค้าน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมสาหรับ
รถยนต์ดีเด่นประจาปี 2560
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ ายโครงการประกวดสถานประกอบการค้าน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
ปิโตรเลียมสาหรับรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการชาระภาษีบารุง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ
ประจ าปี 2560 โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ท าโล่ ร างวั ล ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ท าแผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 336 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาการจั ด เก็ บ รายได้ การพาณิ ช ย์ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภ าพ การออกประชาสั มพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงการช าระภาษีฯ
ตลอดจนรายได้อื่น และการจัดทาเอกสาร แผ่ นพับ ใบปลิ ว ประชาสั มพัน ธ์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ การให้ใบประกาศนียบัตร รางวัลด้านต่าง ๆ จากประชาชนที่
แสดงความเห็นต่อผู้ประกอบการหรือรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือชาระภาษีฯ
การออกสารวจตรวจสอบ การชาระภาษีฯ ฯลฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)

- 217 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 340 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง

(3) โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม
และสถานประกอบการน้ามันและยาสูบ
ตั้งไว้
350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายแก่ผู้ประกอบการ
โรงแรม สถานประกอบการน้ ามัน และยาสู บ ในจั งหวั ดเชีย งใหม่ที่มี ห น้าที่ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 341 รายการที่ 8
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ :
เสริมสร้างระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดิน ทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ ง หรื อหนั ง สื อ สั่ งการก าหนด (กองคลั ง หน่ ว ยตรวจสอบภายใน กองพั ส ดุ แ ละ
ทรัพย์สิน)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น และเครื่องมือต่าง ๆ ที่นามา
ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งพิ ม พ์ดี ด เครื่ อ งอั ด ส าเนา เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร โต๊ ะ เก้ า อี้ ฯลฯ
ตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้อง
ทาการบารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง กองพัสดุ
และทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)

- 218 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่ให้บริการประชาชน (GCS) เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล แอร์ พ อร์ ต พลาซ่ า เชี ย งใหม่ หรื อ
เคาน์ เ ตอร์ บ ริ ก ารประชาชนอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 337 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

ค่าวัสดุ
รวม
2,047,500 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
770,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
(กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารด้านวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด หนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ส่ ว นกลางและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดทั้ ง หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การงบประมาณ
การพัสดุ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ
ส าหรั บ เปลี่ ย นหรื อปรั บปรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องเสี ยงวิทยุ ตลอดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า
สาหรับประดับอาคารสานักงานในพิธีต่าง ๆ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
3. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
387,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ตะกร้า ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง ฯลฯ สาหรับใช้ประจาสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน)
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ตั้งไว้
570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์
สาหรั บเครื่องพิมพ์คอมพิว เตอร์ ตลั บหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่ อง ฯลฯ ส าหรั บเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่ ว น
จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
150,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ เก็บฐานข้อมูล งานแผนที่ภาษี และการดูแล
ระบบ สาหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ต้องชาระภาษีฯ ค่าธรรมเนียมฯ และ
การเชื่อมโยงข้อมูลการยื่นภาษีและธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการยื่นรายได้อื่น ๆ
(กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 342 รายการที่ 9
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง

งบลงทุน
รวม
644,620 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
644,620 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
300,620 บาท
(1) ค่าโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 6 ตัว ๆ ละ
6,400 บาท เพื่ อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองคลั ง กองพัสดุและทรัพย์สิ น)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
- มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง
- พร้อมกระจก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(5) และหน้า 373 รายการที่ 7(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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ตั้งไว้
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 2 ตัว ๆ ละ
7,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต
- มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาและซ้าย พร้อมลิ้นชักกลาง พร้อมกระจก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 1 ตัว เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในราคา
บัญชีมาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นโต๊ะทางานเหล็กขนาด 5 ฟุต
- มีลิ้นชักเก็บของด้านขวาพร้อมลิ้นชักกลาง พร้อมกระจก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
ส าหรั บ บุ ค ลากรของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ทาด้วยไม้ Particle board ปิดผิวด้วย PVC
- ขนาดโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร
- มีแป้นพิมพ์สาหรับวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้
- มีลิ้นชักด้านข้าง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 377 รายการที่ 9(6)

- 221 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 9 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชารุด
เสียหาย (กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้
- เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
- ที่ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
- มีที่ท้าวแขน
- พนักพิงสามารถสวิงหลังได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(6) และหน้า 373 รายการที่ 7(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(6) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้
- พนักพิงทาด้วยเฟรมไม้วีเนียร์ หุ้มด้วยตาข่ายโปร่ง
- ทีว่ างแขนปรับระดับได้
- ที่นั่งปรับระดับสูง-ต่าด้วยโช้คแก๊ส
- ขาโครเมียม มี 5 ล้อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 377 รายการที่ 9(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าตู้เหล็ก 2 บาน
ตั้งไว้
110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน 20 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารที่มีอยู่เป็นจานวนมากและมีปริมาณเอกสารเพิ่มขึ้นทุกปี (กองคลัง กองพัสดุ
และทรั พย์ สิ น ) จั ด หาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภั ณฑ์ของส านั กงบประมาณ เดือ น
สิงหาคม 2559 โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
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- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(8), หน้า 372 รายการที่ 7(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า
ตั้งไว้
3,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวกเลขไฟฟ้า 12 หลัก จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- จอแสดงผลแสดงตัวเลข 12 หลัก
- ผ้าหมึกพิมพ์ 2 สี (ดา/แดง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(9) ค่าเครื่องเจาะกระดาษ
ตั้งไว้
7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เจาะกระดาษได้หนา 145 แผ่น (80 แกรม)
- สามารถตั้งระยะของรูถึงขอบกระดาษได้ตั้งแต่ 6-14 มิลลิเมตร
- มีที่กั้นกระดาษเพื่อปรับระยะตามขนาดของกระดาษ
- แกนตั้งระยะมีปุ่มล็อค
- ผลิตจากโลหะอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 223 (10) ค่าเครื่องโทรศัพท์สานักงาน
ตั้งไว้
3,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรศัพท์สานักงาน จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,290 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- มีสัญญาไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- สามารถปรับระดับความดังของเสียงเรียกเข้า
- มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้าหมายเลขโทรออกล่าสุด
- มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอนสาย
- ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(11) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง สาหรับติดตั้งภายในห้องผู้อานวยการกองคลัง จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
ทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(13)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 224 (12) ค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ตั้งไว้
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นระบบ 2 ภาษา
- ชนิดไม่มีหน่วยความจา
- เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(13) ค่าเครื่องทาลายเอกสาร
ตั้งไว้
32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทาลายเอกสาร แบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- เป็นแบบทาลายครั้งละ 20 แผ่น
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 377 รายการที่ 9(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
9,000 บาท
(1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ความละเอียดขนาด 16 ล้านพิกเซล
2. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
3. ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
4. มีระบบแฟลชในตัว
5. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
6. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
7. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

- 225 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 372 รายการที่ 7(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
335,000 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 7) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
100 GB 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
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 226 (2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
115,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงานพร้อมอุปกรณ์ จานวน 6 ชุด ๆ ละ
19,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (หน่วยตรวจสอบภายใน กองพัสดุและ
ทรั พ ย์ สิ น ) จั ดหาตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
(รายการที่ 7 และรายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
100 GB 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
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 372 รายการที่ 7(2) และหน้า 377 รายการที่ 9(1), (4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 227 (3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
55,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 7
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองคลัง กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- 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 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(3), หน้า 372 รายการที่ 7(4) และหน้า 377
รายการที่ 9(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
ตั้งไว้
22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบั ติงานของเจ้า หน้าที่ ก องคลั ง จัดหาตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 37) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400
ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว
ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที

- 228 - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า
360 X 360 dpi
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีหน่วยความจาแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 371 รายการที่ 6(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ตั้งไว้
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
12,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองพัส ดุและทรัพย์สิ น หน่ว ย
ตรวจสอบภายใน) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
(รายการที่ 45) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน

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

(6) ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ตั้งไว้
4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่กองคลั ง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(7) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ตั้งไว้
12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายใน)
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 58)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- 230 - การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(7) และหน้า 377 รายการที่ 9(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(8) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
ตั้งไว้
17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบั ติง านของเจ้าหน้าที่ กองคลั ง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 59) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 370 รายการที่ 6(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(9) ค่าเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จานวน
1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 52) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 373 รายการที่ 7(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

งบรายจ่ายอื่น
รวม
150,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
150,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
150,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น
ผู้ดาเนิน การ ถือปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสื อสั่ งการกาหนด
(กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 335 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับชาระภาษี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศ
โปรแกรมการรั บ ช าระภาษี ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และการพั ฒ นาโปรแกรมต่ อ เนื่ อ ง
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดาเนินการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 339 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
………………………………………………………

- 232 -

แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

รวม

17,178,600 บาท

งบบุคลากร
รวม
17,178,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
17,178,600 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
3,377,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดตาแหน่งต่าง ๆ และตามแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
52,380 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราวของข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ตาม
ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าหนด
(สานักการช่าง)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
12,211,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด จังหวัด เชียงใหม่กาหนด และตามแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
1,518,900 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการช่าง)

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

รวม

122,275,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
20,640,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
11,500,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
7,000,000 บาท
(1) โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้
4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง ตลอดจนอุบัติภัย หรือเหตุอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการจั ดกิจ กรรมรณรงค์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมสั มมนา การอบรม การจัด
นิทรรศการ รวมถึงการจัดทาสื่อรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์
แผ่น CD และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ โดยองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การเอง หรื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน
ดาเนินการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้า นการป้อ งกัน บรรเทาสาธารณภั ยและ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : กระตุ้ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 309 รายการที่ 1
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งความมั่ น คง
ปลอดภั ย และความสงบสุ ข ของประชาชน กลยุ ท ธ์ : บู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงและ
อาชญากรรม

(2) โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการฝึ ก อบรมและฝึ ก ซ้ อ มแผนป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และวิทยากร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการ หรือเข้าร่วมฝึกซ้อม
กับหน่วยงานราชการอื่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารั บการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)

- 235 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 313 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้ างความมั่นคง
ปลอดภั ย และความสงบสุ ข ของประชาชน กลยุ ท ธ์ : บู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงและ
อาชญากรรม

2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งชารุดเสียหาย
จาเป็ นต้องทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ อาทิ ค่า บารุงรักษา
ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก รกลสู บ น้ า รถดั บ เพลิ ง รถบรรทุ ก น้ า รถดู ด สิ่ ง โสโครก รถกวาดดู ด ฝุ่ น
รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุก ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบรรเทา
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบี ย บชุ ม ชน สั งคม แนวทางการพั ฒ นา : เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาความสงบปลอดภั ย
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 316 รายการที่ 4(4) และหน้า 317 รายการที่ 4(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม

ค่าวัสดุ
รวม
9,140,000 บาท
1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่ และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่
ใบกวาด ฯลฯ ที่ใช้สาหรับรถดับเพลิง รถดูดสิ่งปฏิกูล รถสุขาเคลื่อนที่ รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุกน้า
รถเครน รถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว รถตรวจการณ์ดับเพลิง ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบั ติ งานของฝ่ า ยบรรเทาสาธารณภั ยและสิ่ ง แวดล้ อ ม องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 316
รายการที่ 4(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม

- 236 2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับยานพาหนะของงานบรรเทา
สาธารณภัย และสิ่ งแวดล้ อม และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 314
รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม

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

4. วัสดุอื่น ๆ
รวม
3,400,000 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าวั ส ดุ อุป กรณ์ และเครื่อ งมื อ ต่า ง ๆ ส าหรั บใช้ ในงานป้อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เช่น เข็มขัดช่วยชีวิต เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า เสื้อกันฝน กระบอก
ไฟกระพริบ กรวยจราจรสะท้อนแสง ที่ปิดจมูกป้องกันสารพิษ สายส่งน้าแรงดันสูง ข้อต่อขนาด
ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สานัก
การช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 314
รายการที่ 3(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้กับเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ เครื่องพ่น สารเคมี เครื่อง

ตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละออง เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน ฯลฯ เช่น กรองฝุ่น สายพาน สกรู น๊อต
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สานักการช่าง)

- 237 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 316 รายการที่ 4(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่สาหรับเครื่องจักรกลสูบน้า เช่น น๊อต สกรู ท่อส่งน้า แบตเตอรี่ ประเก็น
เครื่องกรองอากาศ กรองน้ามันเครื่อง กรองน้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการจัด
ระเบี ย บชุ มชน สั งคม แนวทางการพั ฒนา : เสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ภ าพในการรั ก ษาความสงบปลอดภั ย
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 316 รายการที่ 4(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม

งบลงทุน
รวม
101,635,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
101,635,000 บาท
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รวม
6,615,000 บาท
(1) ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล
ตั้งไว้
6,615,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 คัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน ชนิดแบบ 6 ล้อ ชนิดล้อยาง 4 ล้อ
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
4. มีน้าหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม
5. เครื่องอัดอากาศสามารถผลิตลมได้ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
6. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 315 รายการที่ 3(7)
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาจัง หวัดเชีย งใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้า งความมั่ นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูร ณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม
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รวม
20,000 บาท
(1) ค่าเลื่อยโซ่ยนต์
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ข องส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดบาร์ 12 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 1-2 แรงม้า
- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 250 ซีซี
- ความจุน้ามันหล่อลื่นโซ่ไม่น้อยกว่า 150 ซีซี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 315 รายการที่ 3(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูร ณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
95,000,000 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
95,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI
และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชีย งใหม่ ในเขตพื้นที่ส าคัญของอาเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 14 อาเภอ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย FREE WIFI ที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักลงทุน (สานัก
การช่าง) เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ที่ต้องการ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
พืน้ ฐาน ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI
1.1 ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จานวน 14 ระบบ
1.2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จานวน 14 ชุด
1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดที่ 1 จานวน 33 ชุด
1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดที่ 2 จานวน 261 ชุด
1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)
จานวน 840 ชุด
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1.7 ระบบเครือข่ายใยแก้วนาแสงพร้อมการติดตั้ง จานวน 14 ระบบ
1.8 ชุดตู้ RACK สาหรับเก็บอุปกรณ์ จานวน 14 ชุด
1.9 ชุดตู้เหล็กกันฝนพร้อมชุดยึดสาหรับติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จานวน 261 ชุด
1.10 เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 14 ชุด
1.11 สาย LAN แบบ outdoor จานวน 14 ระบบ
2. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง
2.1 กล้องวงจรปิด (IP Camera) ชนิดภายนอกอาคาร จานวน 520 จุด
2.2 อุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูล สาหรับกล้องวงจรปิด
(รองรับจานวนกล้อง)
2.3 เครื่องเซิฟเวอร์และอุปกรณ์สาหรับควบคุมกล้องวงจรปิด
(รองรับจานวนกล้อง)
2.4 ซอฟต์แวร์สาหรับบริหารจัดการระบบทั้งหมด
2.5 ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนเพิ่มของระบบควบคุม CCTV
3. ค่าแรง พร้อมติดตั้งระบบ
4. การรับประกัน และการดูแลบารุงรักษาระบบ
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 312 รายการที่ 1
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาจัง หวัดเชีย งใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้า งความมั่ นคง
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
อาชญากรรม

.............................................
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แผนงานการศึกษา
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
26,260,320 บาท
งบบุคลากร
รวม
15,614,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
15,614,220 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
12,238,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการศึกษาฯ)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
335,700 บาท
- เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน ค่าตอบแทนรายเดือนในอั ตราเท่า กับอัตราเงินประจาตาแหน่งให้ กั บ
ข้าราชการที่ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
(ประเภทผู้ บริหาร) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดื อนของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน
2547 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
กาหนดหลั กเกณฑ์การให้ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจั งหวัดได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (สานักการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (สานักการศึกษาฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดื อน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้น ข้าราชการครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะชานาญการ (สานักการศึกษาฯ)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการศึกษาฯ)

- 242 4. เงินวิทยฐานะ
ตั้งไว้
134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (สานักการศึกษาฯ)
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
2,325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการศึกษาฯ)
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
292,140 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
รวม
10,058,400 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
243,400 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้
43,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะ ระดับชานาญการพิเศษ
(ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ในอัตราค่าตอบแทนคนละ 1,000
บาท จานวน 3 คน ต่อผู้ยื่นขอรับการประเมิน 1 ราย และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สานัก
การศึกษาฯ)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบฯ (สานักการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รวม
8,800,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
การจัดทาแบบทดสอบของโรงเรียนในสังกัด จัดทาบอร์ดหรือป้าย นิทรรศการ โครงการจัดทา
สื่อเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสานักการศึกษาฯ
ในทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 359 รายการที่ 13
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ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
7,850,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด
การระดมความคิดเห็นและทรัพยากรในพื้นที่ การดาเนินงานสานักงานเลขานุการภาคี
การประชาสัมพันธ์รณรงค์สื่อสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร
ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 236 รายการที่ 1
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนาจั งหวัดเชีย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั งคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กล
ยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและการจัดทา
สรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน 1)
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาคณะกรรมการ
ประสานงานวิชาการระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 15
(ภาคเหนือตอนบน 1) และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาสรุปประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน 1) (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 248 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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และบริบทการศึกษาโลกใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ และบริบทการศึกษาโลกใหม่ โดยการจัดส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ กระบวนทัศน์และสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดและส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ อาทิ การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การเป็นวิท ยากรกระบวนการ
(Facilitator) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จัดยกย่องเชิดชูเกียรติครู การเสริมสร้าง
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุ ณธรรม จริยธรรม และการเฟ้นหาครูต้นแบบ
ของท้องถิ่น/อบจ.เชียงใหม่ การจัดส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการพัฒนาครูและบุคลากร
ของโรงเรี ย นในสั งกัด รวมถึง การจัด และส่ งเสริมการฝึ กอบรมพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจ่าย
เป็นค่าจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดประชุมสัมมนา อบรมและ
ศึกษาดูงาน ค่าเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347
ลงวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 252 รายการที่ 9
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาจั ง หวัดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาสั งกัดองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ เช่น การจัดทาแผนดาเนินงาน
ป้องกัน การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การฝึกอบรมพัฒนาครู นักเรียนแกนนา
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษากับเครือข่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด เป็นต้น
รวมทั้งค่าศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสื อกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่องค่าใช้จ่ายในการ

- 245 จัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพัฒ นาคุณภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 257 รายการที่ 14, หน้า 265 รายการที่ 18, หน้า 274 รายการที่ 23, หน้า 283
รายการที่ 28
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาจัง หวัดเชีย งใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้า งความมั่ นคง
ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(5) โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุกตาแหน่ง ทุกประเภทในการพัฒนาความรู้ ทักษะ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนิ น งาน จนถึ ง การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารท างานเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษา และพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสู่ความเป็นเลิศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ด้ว ยวิ ธี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
ค่ า พาหนะ ค่ า อาหาร ค่ า เช่ า ที่ พั ก ค่ า ลงทะเบี ย น ค่ า วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ค่ า ตอบแทน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ งหรือหนังสื อ
สั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 332
รายการที่ 13
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

(6) โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ตั้งไว้
50,000
บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการส่งเริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของส านักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดให้ มีคุณภาพและสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวิธีการจัดฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินโครงการฝึกอบรม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)

- 246 (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัดเชีย งใหม่ ลู กจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
และตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรือ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ น ามาใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเชีย งใหม่ ซึ่ง ช ารุ ดเสี ย หายจาเป็ นต้ อ งท าการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่ องพิมพ์ดีด
เครื่องอัดสาเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ (สานักการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
955,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืน นาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ว เกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น หรื อไม่ ค งสภาพเดิ ม เช่ น
กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สานัก
การศึกษาฯ)
2. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ตะกร้า ถ้วยชาม
ช้อนส้อม แก้วน้า จานรอง ฯลฯ สาหรับใช้ประจาสานักงานองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิ งและหล่อลื่ นต่าง ๆ ส าหรับใช้กับยานพาหนะรถยนต์
รถจั กรยานยนต์ เครื่ องตัดหญ้า เครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
4. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบผ้าพิมพ์
ส าหรั บ เครื่ องพิ มพ์ค อมพิว เตอร์ ตลั บหมึ กส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่ น กรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000 บาท (สานักการศึกษาฯ)

- 247 ค่าสาธารณูปโภค
รวม
60,000 บาท
1. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สานักการศึกษาฯ)
งบลงทุน
รวม
287,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
287,700 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
40,100 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สานักการศึกษาฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
- ที่ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
- มีที่ท้าวแขน
- มีพนักพิงและสามารถสวิงหลังได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง จานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักการศึกษาฯ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้
- เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
- ที่ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ และมีที่ท้าวแขน
- มีพนักพิงสามารถสวิงหลังได้
- สามารถปรับระดับสูง-ต่าได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 379 รายการที่ 10(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 248 (3) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
4,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก
- ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
- ขนาด 4 ฟุต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 379 รายการที่ 10(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานไม้ขาเหล็ก จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้
- เป็นโต๊ะทางานไม้ขาเหล็ก
- ขนาดโต๊ะทางานไม่น้อยกว่า 150 x 80 x 75 เซนติเมตร
- มีลิ้นชักด้านซ้าย 3 ชั้น
- มีลิ้นชักด้านขวา 1 ชั้น พร้อมช่องเก็บของมีบานเปิด-ปิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 379 รายการที่ 10(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
247,600 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงานพร้อมอุปกรณ์ จานวน 10 ชุด ๆ ละ
19,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหา
ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 7 และ
รายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย

- 249 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Dive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
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 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 11) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน
1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ
(2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า
4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- 250 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน
1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ตั้งไว้
3,200 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลั กษณะพื้น ฐานครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 58) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 251 (4) ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ตั้งไว้
21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,300
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15
ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
9,900 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเครื่ องพิมพ์ช นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3
เครื่ อ ง ๆ ละ 3,300 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก การศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการ
ที่ 41) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- 252 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 378 รายการที่ 10(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

งบรายจ่ายอื่น
รวม
300,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
300,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
300,000 บาท
1. โครงการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น
ผู้ดาเนิน การ ถือปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสื อสั่ งการกาหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 346 รายการที่ 13
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. โครงการจัดทาโปรแกรมการปฏิบัติงานของสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดาเนินการตามโครงการจัดทาโปรแกรมการปฏิบัติงานของสานัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้
สถาบันการศึกษา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มี ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดาเนินการ ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 380 รายการที่ 11

- 253 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

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

รวม

91,480,840 บาท

งบบุคลากร
รวม
44,857,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
44,857,800 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
28,340,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ กาหนดของข้าราชการครูโรงเรียน
ต้น แก้ว ผดุงพิทยาลั ย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ ก และโรงเรียนบ้านศาลา สั งกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
1,075,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้ รับของข้าราชการครู
ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการครู ยกเว้นข้าราชการครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะชานาญการ ของโรงเรียนต้นแก้วผดุง
พิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
3. เงินวิทยฐานะ
ตั้งไว้
1,999,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
13,004,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และ
โรงเรียนบ้านศาลา) โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
438,360 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา)
งบดาเนินงาน
รวม
36,699,440 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
34,010,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
7,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน/ ค่าเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จานวน 5 ไร่ 3 งาน 33
ตารางวา ในอัตราคาเช่าปีละ 6,999 บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยทาสัญญาเช่า
ที่ดินจากวัดโสภณาราม ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)

- 255 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
33,403,000 บาท
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
15,842,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ มองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ดท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ส าหรับโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่ว มในปีงบประมาณ 2560 (ได้รั บ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนยากจน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 251 รายการที่ 8(3), หน้า 274 รายการที่ 23 และหน้า 281 รายการที่ 26
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศั กยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
9,238,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
แม่งอนขี้เหล็ก เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ค่ า สาธารณู ป โภค
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่า ใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ มองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ดท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

- 256 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ส าหรั บโรงเรีย นที่จ ะสมัครเข้ าร่ว มในปีง บประมาณ 2559 (ได้รั บ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
-ค่ า อาหารกลางวั น ส าหรั บ นั ก เรี ย นยากจน ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ วยการตั้ ง
งบประมาณเพื่อช่ ว ยเหลื อ ประชาชนตามอ านาจหน้ าที่ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 251 รายการที่ 8(2), หน้า 265 รายการที่ 18 และหน้า 272 รายการที่ 21
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพั ฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
8,123,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน
ศาลา เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ค่าปัจจัย พื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
- เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ มองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ดท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ส าหรั บโรงเรีย นที่จ ะสมัครเข้ าร่ว มในปีง บประมาณ 2559 (ได้รั บ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
-ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนยากจน ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 251 รายการที่ 8(4), หน้า 283 รายการที่ 28 และหน้า 288 รายการที่ 31
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 257 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการจัดกิจกรรมตามโครงการตามแนวทาง
ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสื อหรือสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อส่งเสริมนิสั ย
รักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การจัด
กิจ กรรมเพื่อแก้ไขปั ญหาการอ่าน การเข้าร่ว มกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านที่โ รงเรียนหรื อ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอกห้องสมุด
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 274 รายการที่ 23
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้ เหล็ก (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการดาเนินการ
จัดกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือ
หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อส่ งเสริมนิสั ยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุ น
ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริ มการอ่านที่โรงเรี ยนหรือหน่ว ยงานอื่นจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้า
การใช้ ห นั ง สื อ ทั้ ง ในและนอกห้ อ งสมุ ด โดยจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดกิ จกรรม ค่ าจั ดนิ ทรรศการ
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินโครงการ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 265 รายการที่ 18
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศาลา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัย

- 258 รักการอ่าน การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่โรงเรียนหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งใน
และนอกห้ อ งสมุ ด โดยจ่ า ยเป็ น ค่ าจั ดกิ จ กรรม ค่ าจั ดนิ ทรรศการ ค่ า ประชาสั ม พั น ธ์
ค่าหนั งสื อหรื อสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่า ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการดาเนินโครงการ
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 283 รายการที่ 28
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(7) โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย สาหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) โดยจ่ายเป็น
ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรมหรือสนับสนุนสื่อวัสดุ อุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
600,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ)
(2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านแม่
งอนขี้เหล็ก (สานักการศึกษาฯ)
(3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านศาลา
(สานักการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
2,689,440 บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม)
รวม
2,689,440 บาท
(1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตั้งไว้
1,535,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จานวน
260 วัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ (สานักการศึกษาฯ)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 282 รายการที่ 27

- 259 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชีย งใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
ตั้งไว้
611,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จานวน 260 วัน
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 273 รายการที่ 22
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชีย งใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านศาลา
ตั้งไว้
542,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา จานวน 260 วัน รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่งการฯ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 289 รายการที่ 32
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจั งหวัดเชีย งใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบลงทุน
รวม
9,923,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
3,834,000 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
448,000 บาท
(1) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ตั้งไว้
80,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่ ว น ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
ทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์

- 260 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ตั้งไว้
26,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่ ว น ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในอาคารโรงเรียนบ้าน
แม่งอนขี้เหล็ ก (ส านั กการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
ทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(2)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ตั้งไว้
60,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าเครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่ ว น ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
ทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
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การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(4) ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบั ติงานของโรงเรี ย นบ้านแม่งอนขี้เหล็ ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
- ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ากว่า 40 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(3)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้ อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(5) ค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ตั้งไว้
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบั ติงานของโรงเรี ย นบ้านแม่ งอนขี้เหล็ ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
- เครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่ต่ากว่า 20 แผ่น
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(4)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(6) ค่าโต๊ะทางานเหล็ก
ตั้งไว้
64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 10 ตัว ๆ ละ
6,400 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
(ส านั กการศึกษาฯ) เนื่ องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบั ญชี ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
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- มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา ลิ้นชักกลาง
- พร้อมกระจก
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีขึ้นไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(2)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(7) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับ บุคลากรของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานั กการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้
- เป็นเก้าอี้สานักงาน มีพนักพิง สามารถปรับระดับความสูงได้
- หุ้มหนังเทียม มีที่ท้าวแขน
- มีล้อเลื่อน 5 แฉก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(2)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ครุภัณฑ์การศึกษา
รวม
499,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สาหรับมัธยมศึกษา ตั้งไว้
299,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สาหรับมัธยมศึกษา จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีร าคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (Oven)
จานวน 1 ชุด
2. ชุดกาเนิดไฟฟ้า AC-DC
จานวน 2 ชุด
3. กล้องส่องทางไกล แบบสองตา ขนาด 7x50 (Binoculaes 7x50) จานวน 1 ชุด
4. กล้องจุลทรรศน์สองตา
จานวน 1 ชุด
5. ตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 5 คิว
จานวน 1 ตู้
6. แบบจาลองการแบ่งเซลล์ของสัตว์
จานวน 1 ชุด
7. แบบจาลองการพัฒนาการเอ็มบริโอของไก่
จานวน 1 ชุด
8. แบบจาลองการเจริญเติบโตของมนุษย์ในครรภ์ จานวน 1 ชุด
9. กล้องโทรทรรศน์ F 900/60 mm.
จานวน 1 ชุด

- 263 10. โต๊ะปฏิบัติการครูอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้
จานวน 2 ชุด
11. โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างล้างมือและก๊อกน้า
จานวน 1 ชุด
12. โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
จานวน 10 ชุด
13. เก้าอี้กลมประกอบโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 30 ตัว
14. ตู้เก็บสารเคมี
จานวน 3 ตู้
15. ตู้เก็บอุปกรณ์
จานวน 3 ตู้
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จานวน 1 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง
2. จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จานวน 1 จอ
3. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่
จานวน 1 ชุด
4. เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 200W
จานวน 1 เครื่อง
5. ลาโพง ขนาด 12 นิ้ว
จานวน 2 ตัว
6. เป็นราคารวมค่าติดตั้ง
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(5)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
2,000,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร
ที่นั่ง 3 แถว จานวน 1 คัน สาหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านศาลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนและดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน

- 264 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้ากว่า 5,000 ซีซี
3. แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า
4. น้าหนักรถรวมบรรทุกไม่ต่ากว่า 9,500 กิโลกรัม
5. พวงมาลัยเพาเวอร์ พร้อมเครื่องปรับอากาศหัวเก๋ง วิทยุ-ซีดี พร้อมลาโพง
6. ทะเบียนขนส่ง
7. ติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กแผ่นปั้ม มีความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร กว้าง
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารแบบมีช่องหน้าต่างบานสไลด์
ด้านข้าง จานวนไม่น้อยกว่าข้างละ 4 ช่อง พร้อมประตูด้านหลัง
8. มีที่นั่งด้านข้าง 2 ข้างพร้อมพนักพิง มีที่นั่งเสริมแถวกลาง 1 แถว และติดตั้งพัดลม
ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 246 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
190,000 บาท
(1) ค่าเครื่องขยายเสียง
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่า เครื่องขยายเสียง จานวน 1 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
ในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในของโรงเรียนบ้านศาลา (สานัก
การศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มิกเซอร์ 16 Channal 10 mic/16 Line input 8 mono + 4 Sterio 4 Group
Buses + 1 Sterio Bus 4 AUX
2. เพาเวอร์ กาลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 W x 2 ที่ 4 OHMS เพาเวอร์กาลังขับ
ไม่น้อยกว่า 700 W x 2 ที่ 8 OHMS
3. ลาโพง กลางแหลม 15 นิ้ว ดอกลาโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ตู้ทาด้วยไม้ปาติเกิ้ล
หรือเทียบเท่า
4. ลาโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว ดอกลาโพงไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตู้ทาด้วยไม้ปาติเกิ้ล
หรือเทียบเท่า
5. อีคอลไลเซอร์ 31 ช่อง 2 Channal 1/3 switchable boost/Cut ranges of
+/- 6 or 12 DB 12 Db Peroctave 3 DB @50Hz lowcut filter
6. เครื่องแยกสัญญาณเสียง สามารถตัดแบ่งความถี่เสียงลาโพง เบส กลาง แหลม
ตามย่านความถี่ได้เหมาะสม
7. ไมโครโฟน เป็นชนิดไดนามิก พร้อมสายไม่ต่ากว่า 10 เมตร
8. ไมโครโฟนไร้สาย เป็นระบบ UHF
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10. สายลาโพงและสายสัญญาณครบชุด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(2)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเครื่องบอกสัญญาณเวลาอัตโนมัติ
ตั้งไว้
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบอกสัญญาณเวลาอัตโนมัติ จานวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจาก
ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคา
ที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องเล่น CD, MP3, AM/FM ได้ในตัวและตั้งเวลารายสัปดาห์
2. กาลังขยายตั้งแต่ 60W, 120W, 240W และ 350W
3. มีช่องต่อ LineOut 100V/70V สาหรับลาโพงระยะไกล และลาโพง 4-160hms.
ระยะไกล
4. สามารถตั้งเวลาการควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรล และตั้งโปรแกรมได้
จากตัวเครื่องและตั้งเวลาในแต่ละสัปดาห์ได้
5. Built-in, MP3, SD Card สามารถอ่านไฟล์แนบ MP3, มีปุ่มหยุดเล่นและหยุด
6. มีวิทยุในตัว FM/AM จูนเนอร์ที่มีเสาอากาศ, ปุ่มเลือก AM FM ปุ่มออโต้เลือก
สวิตช์ และคู่มือการใช้งานเก็บความจุของช่องได้ 50 ช่อง
7. มีเครื่องเล่นซีดีในตัว ซึ่งรองรับการเล่นไฟล์ แบบ MP3, เล่น, หยุดและทาซ้าคีย์
(มีเสียงเท่านั้น)
8. มีช่องต่อลาโพง 100 V 5 โซน
9. มีช่อง MIC 1 ช่อง หรือมากกว่า
10. อุปกรณ์เสริม aux input และ output aux
11. หน้าจอ LCD ขนาด 5 นิ้ว ภาษาอังกฤษสาหรับการตั้งเวลาประจาสัปดาห์ และ
โปรแกรมในการประกาศออกอากาศ
12. MP3, วิทยุ, CD, AUX, การควบคุม MIC แยกและเสียงเบสเสียงแหลมได้จาก
ปุ่มหน้าปัดของเครื่องได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(3)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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รวม
432,900 บาท
(1) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ตั้งไว้
383,900 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เครื่ อ งมั ล ติ มี เ ดี ย โปรเจคเตอร์ ระดั บ WUXGA ขนาด 7,000 ANSI
Lumens จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพชนิด LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า
0.79 นิ้ว with MLA พร้อมเทคโนโลยี D8 และ C2 Fine
2. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดอย่างน้อย 1024x768 จุด (True XGA)
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(1)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ตั้งไว้
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว จานวน 1 จอ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
(สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ข องสานักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ 122 x 162 นิ้ว
หรือ 12 x 12 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
3. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(1)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกิจการงานของ
โรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดทีเ่ ซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
3. มีระบบแฟลชในตัว
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หรือเมือ่ ต้องการเปลี่ยน
5. สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(8)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รวม
41,500 บาท
(1) ค่าเครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ
ตั้งไว้
41,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องทาน้าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 10 ก๊อก จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
กิ จ การของโรงเรี ย นบ้ า นศาลาและเพื่ อ สุ ข ภาวะโภชนาการที่ ดี ข องนั ก เรี ย น (ส านั ก
การศึ ก ษาฯ) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ต่อท่อประปา จานวน 10 ก๊อก
2. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทาด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
3. ถังบรรจุน้าภายในทาด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
4. มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้า
5. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
6. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
7. ติดตั้งเครื่องกรองน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
ใส่สารกรองได้ 11 ลิตรเป็นอย่างน้อย
8. ราคารวมค่าติดตั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
140,600 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 7) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 278 รายการที่ 25(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศั กยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงานพร้อมอุปกรณ์ จานวน 4 ชุด ๆ
ละ 23,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียน
บ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ณ วั นที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 7, 58 และรายการที่ 67) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB หรือชนิด 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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2.
3.
4.
5.
6.

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(5) และหน้า 287 รายการที่ 30(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสัง คมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ตั้งไว้
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
12,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (สานักการศึกษาฯ)
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 45)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
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ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 270 รายการที่ 20(6)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(4) ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
ตั้งไว้
8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านศาลา (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 39) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15
ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพ
ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 287 รายการที่ 30(7)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8. ครุภัณฑ์กีฬา
รวม
82,000 บาท
(1) ค่าเสาบาสเกตบอล
ตั้งไว้
82,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาบาสเกตบอล จานวน 1 ชุด เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเสาบาสเกตบอลแบบโครงเหล็กมีล้อ จานวน 2 เสา
2. หน้าแป้น 180x150 เซนติเมตร มาตรฐานการแข่งขัน จานวน 2 แป้น
3. กระจกนิรภัย หนา 10.00 มิลลิเมตร
4. ห่วงบาสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.00 เซนติเมตร
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ความสูงจากพื้นถึงห่วง 3.05 เมตร
ฐานเคลื่อนย้ายได้ มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ
แผ่นนวมกันกระแทกหุ้มเสาบาสเกตบอล
มีแป้นและห่วงตาข่าย
พับเก็บได้ด้วยระบบสปริงยืดหด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 271 รายการที่ 20(7)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
6,089,600 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รวม
5,109,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า
ตั้งไว้
3,920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายน้า ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมสระ
ว่ายน้าสาหรับเด็กขนาด 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ภายในโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
ตาบลขุน คง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 276 รายการที่ 24(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) โครงการก่อสร้างห้องสมุด
ตั้งไว้
1,074,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดภายในโรงเรียนบ้านศาลา ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จานวน 1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 285 รายการที่ 29(3)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 272 (3) โครงการก่อสร้างเสาธง
ตั้งไว้
115,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าก่อสร้ างเสาธง ขนาดความสู ง 15.00 เมตร ภายในโรงเรียนบ้านศาลา
ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 285 รายการที่ 29(4)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจัง หวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
980,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารแก้วขวัญกาสะลอง)
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารแก้วขวัญกาสะลอง) โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการติดตั้งแผงป้องกันแสงแดด
เกล็ ดอลู มิเ นี ย ม โครงเคร่า เหล็ ก ตอนล่ า งติดตั้ง เหล็ กดั ด ชั้ นที่ 2-4 รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทาง การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ปี 2560 หน้า 267 รายการที่ 19(1)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงอาคารอเนกประสงค์
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า ปรั บ ปรุ ง เวทีการแสดงอาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ ก ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ โดยทาการปรับปรุงพื้ นเวที พื้น ที่
107.00 ตารางเมตร งานฉากหลังเวที งานผนังข้างเวที 2 ด้าน งานผนังหน้าเวที และงาน
ไฟฟ้าส่องหน้าเวที รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการศึกษาฯ)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทาง การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ปี 2560 หน้า 267 รายการที่ 19(3)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 273 (3) โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL
ตั้งไว้
380,600 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่า ปรั บ ปรุ ง สนามเด็กเล่ น BBL สนามบาสเกตบอล โรงเรียนบ้านแม่งอน
ขี้เหล็ก ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการปรับปรุงพื้นสนามคอนกรีต
พร้อมงานรื้อถอน พื้นที่ดาเนินการ 970.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 267 รายการที่ 19(4)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
…………………………………………..
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งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

42,522,320 บาท

งบบุคลากร
รวม
22,059,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
22,059,120 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
15,618,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ กาหนดของข้าราชการครูโรงเรียน
แม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรา
กาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
253,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับของข้าราชการครู
ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง
ของข้าราชการครู ยกเว้น ข้าราชการครูที่ได้รับเงินวิทยฐานะชานาญการ ของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. เงินวิทยฐานะ
ตั้งไว้
1,135,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/
ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
466,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี ของลูกจ้างประจาตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
12,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชี
ปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของ
อันดับ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
กาหนด ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
4,397,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของโรงเรียน
แม่อายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
175,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด

- 275 งบดาเนินงาน
รวม
17,181,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
17,181,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
16,981,000 บาท
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งไว้
16,931,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
แม่อายวิทยาคม เช่น ค่าบริหารจัดการโรงเรียน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณ ภาพการศึ กษา ค่ าใช้จ่ า ยในการปรับ ปรุ งหลั กสู ตรสถานศึ กษา ค่ าสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในโครงการ
มหกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. เป็นต้น
- เพื่ อ จ่ ายเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ มองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จั ดท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น (SBMLD) ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ จ ะสมั ค รเข้ า ร่ ว มในปี ง บประมาณ 2560 (ได้ รั บ
คัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) สาหรับโรงเรียน SBMLD ดีเด่น (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่ า อาหารกลางวั น ส าหรั บ นั ก เรี ย นยากจน ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการตั้ ง
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 (สานักการศึกษาฯ)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 251 รายการที่ 8(1), หน้า 257 รายการที่ 14 และหน้า 264 รายการที่ 17
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
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 ษา โรงเรี ย น
แม่อายวิทยาคม (ได้รับคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ในการจัดกิจกรรมตามโครงการตาม
แนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน
การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียน
หรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น การจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นคว้าการใช้หนังสือทั้งในและนอก
ห้องสมุด โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ (สานักการศึกษาฯ)

- 276 ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.
2560- 2562) ปี 2560 หน้า 257 รายการที่ 14
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
งบลงทุน
รวม
3,282,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
828,800 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
344,000 บาท
(1) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางาน จานวน 15 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับบุคลากรของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ในบั ญชีร าคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ใน
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นโต๊ะทางานไม้ติดแผ่นเมลามีน ปิดขอบข้างด้วย PVC
- โต๊ะทางานมี 2 ลิ้นชัก
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560- 2562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(1)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เก้าอี้ทางาน จานวน 15 ตัว ๆ ละ 600 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับบุคลากรของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ น
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เก้าอี้นั่ง มีท้าวแขน
- ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
- โครงเก้าอี้เป็นโครงเหล็ก
- เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม PU
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(1)

- 277 สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่าเก้าอี้สแตนเลส
ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สแตนเลส จานวน 35 ตัว ๆ ละ 600 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการ
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) เนื่ องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เก้าอี้สแตนเลสหัวกลม
- ผลิตจากสแตนเลสหนา แข็งแรง ทนทาน
- ขนาดเก้าอี้ส่วนที่นั่ง Ø32 เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร
- ส่วนขาสแตนเลสเป็นขาท่อ 25 มิลลิเมตร แบบสี่ขา มีห่วงวางเท้า เพื่อยึดติดขา
ทั้งสี่เพิ่มความแข็งแรง มีจุกยางกันลื่นทุกขา
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(4) ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
ตั้งไว้
9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่า เครื่ องสแกนลายนิ้ว มือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จานวน 1 เครื่อง
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึก ษาฯ) จัดหาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขป ดังนี้
1. รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
2. สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
3. หน้าจอ LCD
4. สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
5. มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทางาน
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้า นการศึ กษาและพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(6)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 278 (5) ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ตั้งไว้
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท เพื่อติดตั้งภายใน
อาคารโรงเรี ย นแม่ อายวิท ยาคม (ส านัก การศึ ก ษาฯ) จัด หาตามบัญ ชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- ขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
ทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(7)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(6) ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดา) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบั ติง านของโรงเรี ย นบ้านแม่งอนขี้เหล็ ก (ส านักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี้
- ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ากว่า 40 แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 263 รายการที่ 16(11)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ครุภัณฑ์การเกษตร
รวม
50,000 บาท
(1) ค่าเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า เครื่ องสูบน้าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้ในกิจการงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ)
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
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เป็นเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที
ส่งน้าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 263 รายการที่ 16(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเครื่องสูบน้าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม จานวน 1 เครื่อง สาหรับ
ใช้ในกิจการงานของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ น
ท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องสูบน้าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์
ประกอบด้วย
- ตัวเครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล
จานวน 1 เครื่อง
- มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้า จานวน 1 ตัว
- อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้า
จานวน 1 ชุด
2. เป็นเครื่องสูบน้าบาดาลทีส่ ามารถใช้ติดตั้งลงในบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
3. ตู้ควบคุมการทางานมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 220 โวลท์
4. อุปกรณ์การติดตั้งและพร้อมที่จะใช้งานได้
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาของครุภัณฑ์กาหนด)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึก ษาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25602562) ปี 2560 หน้า 263 รายการที่ 16(9)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
347,200 บาท
(1) ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ตั้งไว้
264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
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3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560- 2562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(4)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ตั้งไว้
83,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จานวน 8 จอ ๆ ละ
10,400 บาท เพื่ อ ให้ มี ค รุ ภั ณ ฑ์ เ พี ย งพอกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น
แม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 นิ้ว หรือ 89 x 92 นิ้ว
หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล
3. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(5)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รวม
56,000 บาท
(1) ค่าเครื่องผสมอาหาร
ตั้งไว้
56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องผสมอาหารชนิดอเนกประสงค์ จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท
สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม (สานักการศึกษาฯ)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เครื่องผสมอาหารโครงสร้างเป็นวัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
2. เป็นเครื่องผสมอาหารชนิด 3 หัวตี
- ลักษณะหัวตีรูปตระกร้อ
- ลักษณะหัวตีรูปใบไม้
- ลักษณะหัวตีรูปตะขอ
3. อ่างผสมแบบสแตนเลส มีความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร จานวนอย่างน้อย 2 อ่าง
4. สามารถปรับระดับความเร็วในการผสมอาหารได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ
5. อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด 2.50 วัตต์
6. ใช้ไฟฟ้ากาลัง 220 โวลต์ มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว
7. มีคู่มือการใช้งานและการบารุงรักษา
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ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 262 รายการที่ 16(2)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
31,600 บาท
(1) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
31,600 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าเครื่ องพิมพ์ช นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับบุคลากรของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม (สานักการศึกษาฯ) จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึ ก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560- 2562) ปี 2560 หน้า 263 รายการที่ 16(10)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภู มิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
2,453,400 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รวม
1,227,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างห้องน้า
ตั้งไว้
992,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้า ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร จานวน 1 หลัง
ภายในโรงเรี ย นแม่ อ ายวิ ท ยาคม ต าบลแม่ อ าย อ าเภอแม่ อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประกอบด้วยห้องน้าชาย-หญิง จานวน 10 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
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แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 259 รายการที่ 15(2)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายเตือนความปลอดภัย
ตั้งไว้
235,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ าก่ อ สร้ างป้ า ยบอกทางและป้ า ยเตื อ นความปลอดภั ย โรงเรี ยนแม่ อ าย
วิทยาคม ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
- ป้ายบอกทางแผ่นป้ายสแตนเลส ขนาดกว้าง 0.80 เมตร เสาเหล็กกล่องสูง 3.00 เมตร
- ป้ายเตือนความปลอดภัย ฐาน คสล. โครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 1.65 เมตร สูง
2.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึ ก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 259 รายการที่ 15(5)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
726,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า
ตั้งไว้
339,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
พร้ อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว
87.00 เมตร บริเวณทางเข้าหอประชุม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตาบลแม่อาย อาเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 259 รายการที่ 15(4)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้
387,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30
เมตร ยาว 135.00 เมตร ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการศึกษาฯ)

- 283 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. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 259 รายการที่ 15(6)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
499,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ตั้งไว้
499,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเรียน จานวน 2 หลัง ภายในโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
- ทาสีอาคารเรียน 216 ด้วยการทาสีพลาสติกภายนอก 2,555.00 ตารางเมตร,
สีน้ามัน 196.00 ตารางเมตร
- ทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น ด้วยการทาสีพลาสติกภายนอก-ภายใน รวม 3,644.00
ตารางเมตร, สีน้ามัน 92.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึ กษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
แนวทางการพั ฒ นา : การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น และตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. 2560- 2562) ปี 2560 หน้า 260 รายการที่ 15(7)
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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

รวม

38,750,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
34,669,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
34,669,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
34,669,000 บาท
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมของกลุ่ ม ลู ก เสื อ ชาวบ้ า น การท าคุ ณ ประโยชน์
แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดฝึกอบรมให้กลุ่มลูกเสือชาวบ้านได้มีความรู้ ความเข้าใจ
มีความเสีย สละ มีความรั กความสามัคคี การสร้างความเข้าใจในการทาหน้าที่เป็นลู กเสื อ
ชาวบ้านที่ดี และการสร้างพื้นฐานความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 237 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,359,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของ
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัยที่มี
พลังความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
ได้ โดยจ่ายเป็น ค่าการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมต่าง ๆ ภายใต้
ศูน ย์ เยาวชนฯ พั ฒ นาฐานข้ อมู ล เว็บไซต์ ระบบเครือข่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ เป็ น
ศูนย์กลางและตัวแทนในระดับท้องถิ่น และพื้นที่เชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางตัวแทนในระดับ
ท้องถิ่น และพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเด็ก เยาวชนอื่น ๆ
ที่มีการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อ ปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สารมารถขับเคลื่อน
เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงเต็มพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมโลกของกิจกรรม
เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเพศ วัย และโอกาส เช่น กีฬา ศิลปะ
ดนตรี เทคโนโลยี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา การบริการสังคมและอาสาสมัคร
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การส่งเสริมสมาชิกศูนย์เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าย
วิชาการ ค่ายจิตอาสา และวันพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ ายในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 มกราคม 2547 เรื่อง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)

- 285 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 238 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง เพื่อสร้างเสริมทัศนคติและบทบาทใหม่
ต่อการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและการมีงานทา การสร้างความเข้าใจและความรู้ของผู้ปกครอง
ด้านจิตวิทยา พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นและปฐมวัย ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจ
พฤติกรรมเด็ก การพัฒนาทางสมอง (การคิด) และสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้
โดยจ่ ายเป็ น ค่าจั ดกิจ กรรมต่าง ๆ ที่ให้ ความรู้และบทบาทคุณค่าใหม่กับผู้ ปกครอง เช่น
การจัดกิจ กรรมระหว่างผู้ ปกครอง การจัดกลุ่มเครือข่าย สั มมนา การฝึกอบรมให้ ความรู้
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมระหว่างผู้ปกครองกับลูก เพื่อการพัฒนาตัวผู้ปกครองเอง และ
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเลี้ยงดู การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การ
เป็นผู้ปกครองที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบในครอบครัวและการให้ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็ กวั ย รุ่ น และการจั ดการศึ กษาแนวใหม่ เ พื่อ การปฏิ รู ปการศึ กษา ค่ าเบี้ย เลี ย ง ค่ าที่ พั ก
ค่าอาหาร ค่ าพาหนะ ค่ าวิ ทยากร ค่ าตอบแทน ค่า เอกสาร ค่า วัส ดุ/ อุป กรณ์ ค่า สถานที่
ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น โครงการฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 240 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
22,160,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการจัดกิจกรรมโครงการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ทุกระบบ
ทุกประเภท และทุกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาให้ทัดเทียมกัน และสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
แก่ เ ด็ ก และเยาวชนทุ ก ระดั บ ค่ า ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
กิจ กรรมทางวิช าการ ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒ นธรรมและการเป็นส่ว นหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน โดยจ่ายเป็น ค่าส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดและรับผิดชอบการศึกษาในพื้นที่
ทุกระดับ และการติดตามศึกษาผลสาเร็จของโครงการด้านส่งเสริมการศึกษา โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ

- 286 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 241 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดาเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
การศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และเพิ่มทักษะด้านการศึกษา
อาชีพ บุคลิกภาพ ทุกลักษณะให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อ
สร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการแนะแนวทางด้านการศึกษา อาชีพ
และความสามารถในทุกระดับ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้ การให้
คาแนะน า การแสดงผลงาน/การออกร้าน ค่าทัศนศึกษาและดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าจัดนิท รรศการ ค่ าสื่ อ ประชาสั มพันธ์ ค่ าจัดประชุ ม
สัมมนา ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าอบรม ค่าจัดทาหลักสูตร ค่าเอกสาร และค่าสนับสนุนวัสดุ/
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 243 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่โรงเรียนในสังกัด
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่สู่ โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ
และความตระหนัก ร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย
ต่า ง ๆ การจั ด ระบบกลไกในการขั บ เคลื่ อ นการน านโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ การบริ ห ารจั ด
การศึกษาลงสู่การปฏิบัติที่ เป็นเอกภาพ ภายใต้ระบบแผนพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และข้อมูลเชิง Indicators เสริมสร้างระบบประกันและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง จัดรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมการ

- 287 บริหารที่โดดเด่น จัดขยายบริการการศึกษาในโรงเรียนให้หลากหลายและได้มาตรฐาน การรับ
โอนหรือจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ตามนโยบาย รวมทั้งการสนับสนุนเสริมแรง (Empowarment)
การขับเคลื่ อนและการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับสานักการศึกษาฯ โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเครือข่าย
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม จัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ ค่าตอบแทน
วิ ท ยากร ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ที่ พั ก ค่ า เอกสาร ค่ า จั ด ท าสื่ อ /เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจัดติดตาม สรุปถอดบทเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น โครงการฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ,
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 244 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สู่สถานศึกษา World Class Standard School
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับ World Class Standard School เช่น การจัดหลักสูตร English
program (EP) Mini English program (MEP) หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา) การพัฒนา
การเรี ย นสาระการเรี ย นวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์เ ป็นภาษาอั งกฤษ การวิจั ยการศึ กษา
การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรี ยนเข้าสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ส่งเสริมการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับ
หลั ก สู ต รมาตรฐานสากล และการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ไ ด้ มาตรฐานตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกระดับ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินโครงการถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ สั่งการกาหนด (สานัก
การศึกษาฯ)

- 288 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 245 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
เชียงใหม่ สาหรับโรงเรียนในสังกัดและชุมชน โดยเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชี ย งใหม่ จั ด หรื อ การส่ ง เข้ า ร่ ว มงานมหกรรมการจั ด การศึ ก ษาท้ อ งถิ่ น ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศ ตลอดถึงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ อันเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนและครูสู่มาตรฐานสากลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ศักยภาพการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจ่ายเป็น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์แสดง
และแข่ง ขั น ค่ า ฝึ กซ้ อ ม ค่ า ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า ตอบแทน ค่ าเงิ น รางวั ล ค่ า อาหาร น้ าดื่ ม
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางไปราชการของเจ้ า หน้ าที่ ท้ องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และที่ มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 247 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

9. โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการยกระดั บมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (UPGRADE) โรงเรี ยนในสั งกัดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
เชียงใหม่ จัดส่งเสริมทักษะการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
ระดับชาติ ปรับหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผลแนวใหม่ตามจุดเน้น
การพัฒนา ส่งเสริมระบบนิเทศการศึกษาและการเรียนรู้ การจัด แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการ
เรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาและการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามจุ ด เน้ น นั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
การศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ และ
คุณภาพนักเรียนตามนโยบายแห่งรัฐ เช่น การป้องกันยาเสพติด และการจัดกิจกรรมช่วงปิด
ภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นการจัดกิจกรรม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอบรมสัมมนา ค่าประชาสัมพันธ์

- 289 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557, ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 250 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

10. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ และศักยภาพนักเรียนองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดเชีย งใหม่ โดยเป็นการจัดส่งเสริมการพัฒ นานักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้ มี
อัตลั กษณ์ โ ดดเด่น สามารถเรียนรู้ได้อย่ างเต็มศั กยภาพ มีแรงบั นดาลใจและจิน ตนาการ
ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ นวั ต กรรมและการผลิ ต งานสร้ า งสรรค์ การพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น
ขีดความรู้ ความสามารถและทักษะให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้มาตรฐานสากลเพื่ อการใช้
ชี วิ ต การศึ ก ษาต่ อ และการท างาน การพั ฒ นานั ก เรี ย นผู้ น าอั ต ลั ก ษณ์ ด้ า นต่ า ง ๆ ระดั บ
สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและพลเมืองเชียงใหม่ เช่น สภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา และ
กลุ่ม/ชมรม/ชุมนุม กิจรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
รวมทั้ ง การจั ด และส่ ง เสริ ม การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นกั บ
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึ กอบรม และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 254 รายการที่ 11
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 290 11. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในบริบทศตวรรษใหม่ของครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
และกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและพื้นที่เชียงใหม่ อาทิ การส่งเสริมทักษะการคิด การอ่าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทา ส่งเสริมการคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุกระดับ การ
ติดตามและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวนโยบาย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเชิง Indicators ในการพัฒนานักเรียนรอบด้าน การเพิ่มโอกาสในการรับบริการ
ด้านการศึกษาทุกระดับ /ประเภท และค้นพบความถนัดของตนเอง การจัดอบรมสั มมนา
การศึกษาและเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่าย จัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดติดตาม
สรุปผล จัดนิทรรศการ ค่าประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 255 รายการที่ 12
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

12. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนท้องถิ่น
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งเสริมและติดตามการ
พัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยการจัด
ฝึกอบรมพัฒ นาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด จัด Symposium และประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) จัดส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียนของ
ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน จัดโครงการ/หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทั ก ษะความเป็ น พลเมื อ ง อั ต ลั ก ษณ์ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มทาง
การศึกษา ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในสังกัดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในโรงเรียน
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรม ค่าจัดประชุม จัดนิทรรศการ ค่าจัดอบรมสัมมนา ค่าศึกษาดูงาน
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

- 291 ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 256 รายการที่ 13
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบลงทุน
รวม
581,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
581,000 บาท
1. ครุภัณฑ์กีฬา
รวม
531,000 บาท
(1) ค่าเสาบาสเกตบอล
ตั้งไว้
82,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาบาสเกตบอล จานวน 1 ชุด เพื่อให้บริการเด็ก เยาวชนและประชาชน
ที่ม าใช้ บ ริ ก ารศูน ย์ เยาวชนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เชี ย งใหม่ (ส านั ก การศึ กษาฯ)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เป็นเสาบาสเกตบอลแบบโครงเหล็กมีล้อ จานวน 2 เสา
2. หน้าแป้น 180x150 เซนติเมตร มาตรฐานการแข่งขัน จานวน 2 แป้น
3. กระจกนิรภัย หนา 10.00 มิลลิเมตร
4. ห่วงบาสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 45.00 เซนติเมตร
5. ความสูงจากพื้นถึงห่วง 3.05 เมตร
6. ฐานเคลื่อนย้ายได้ มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ
7. แผ่นนวมกันกระแทกหุ้มเสาบาสเกตบอล
8. มีแป้นและห่วงตาข่าย
9. พับเก็บได้ด้วยระบบสปริงยืดหด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 238 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(2) ค่าเสาวอลเล่ย์บอล
ตั้งไว้
35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสาวอลเล่ย์บอล (ฝังพื้นเลื่อนสูง -ต่าได้) จานวน 1 ชุด เพื่อให้บริการเด็ก
เยาวชนและประชาชนที่ มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ส านั กการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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เป็นเสาเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนา 3 มิลลิเมตร
ตัวเสาในเหล็กกลมไม่น้อยกว่า 2.3 นิ้ว
เสามีที่หมุนปรับระดับสูง-ต่าได้
แบบฝังพื้น

ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึ กษาและพัฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 238 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ค่าลู่วิ่งไฟฟ้า
ตั้งไว้
272,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่า ลู่ วิ่ งไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อ ง ๆ ละ 136,000 บาท เพื่ อให้ บริ การเด็ ก
เยาวชนและประชาชนที่ มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีกาลังมอเตอร์ 4.0 แรงม้า มอเตอร์ขับสายพานมีกาลังทางานต่อเนื่อง
2. พื้นที่ในการวิ่ง (สายพาน) มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 150 เซนติเมตร และมี
ความหนาสายพานไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3. สามารถปรับระดับความเร็วได้ 1-18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. สามารถปรับระดับความชันด้วยระบบไฟฟ้าได้ 0-15%
5. สามารถรับน้าหนักตัวผู้ใช้ได้ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม
6. มีระบบรับแรงกระแทกขณะวิ่งอย่างดี
7. มีราวจับด้านหน้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
8. มีระบบการวัดชีพจรที่มือจับและอุปกรณ์การวัดชีพจรแบบไร้สาย
9. มีจอแสดงผล LED แสดงความเร็ว, ระดับความชัน, ชีพจร, แคลลอรี่, ระยะทาง
และเวลา ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
10. มีโปรแกรมสาเร็จรูปไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม
11. มีพัดลมที่หน้าจอ
12. มีลาโพงและช่องต่อเครื่องเล่น MP3 ภายในตัวเครื่อง
13. ทาจากวัสดุอย่างดี ทนทานไม่เป็นสนิม
ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการศึ กษาและพัฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 239 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 293 (4) ค่าเครื่องเดินวงรี
ตั้งไว้
84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเดินวงรี จานวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการเด็ก เยาวชนและประชาชน
ที่ม าใช้ บ ริ ก ารศูน ย์ เยาวชนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เชี ย งใหม่ (ส านั ก การศึ กษาฯ)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีระบบปรับความหนืดด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับความหนืดได้
ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ
2. มีระบบเบรกด้วยแม่เหล็ก
3. จอแสดงผล LCD แสดงเวลา, ระดับความหนืด, ความเร็ว, ชีพจร, แคลลอรี่,
จานวนรอบและระยะทาง
4. มีโปรแกรมสาหรับรูปไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม
5. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180
เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
6. สามารถรับน้าหนักได้สูงสุด 140 กิโลกรัม หรือมากกว่า
7. โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน
8. มีล้อเลื่อนด้านหน้า สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
9. มีที่พักเท้าสามารถปรับระดับความชันได้ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร
10. มีมือจับ 2 แบบ
11. ลูกล้อทาจากวัสดุที่ทนต่อการเสียดสีและความร้อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 239 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(5) ค่าจักรยานออกกาลังกาย
ตั้งไว้
58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจักรยานออกกาลังกาย จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เพื่อให้บริการ
เด็ก เยาวชนและประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน้าจอแสดงผล LCD แสดงเวลา, ไขมันมวลรวม, ชีพจร, ระยะทาง,
ความเร็ว, แคลลอรี่ และ RPM
2. มีระบบการปรับความหนืดแบบอัตโนมัติ
3. สามารถปรับระดับความหนืดได้ไม่น้อยกว่า 15 ระดับ
4. มีระยะการก้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
5. มีเพลาล้อขนาดไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม
6. มีโปรแกรม Pre-set Programmer ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม
7. มีระบบการวัดชีพจรที่มือจับ
8. มี Speak และช่องต่อ MP3

- 294 9. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
และสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 239 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
50,000 บาท
(1) ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด เพื่อให้บริการเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่มาใช้บริ การศูนย์เยาวชนองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการ
ศึกษาฯ) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. กล้องโดมอินฟาเรด จานวน 3 ตัว
2. กล้องอินฟาเรด
จานวน 1 ตัว
3. เครื่องบันทึกภาพ จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสารองไฟ
จานวน 1 เครื่อง
5. ฮาร์ดดิสก์
จานวน 1 ลูก
6. ตัวจ่ายไฟ
จานวน 1 ตัว
(รายละเอียดตามคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและราคาครุภัณฑ์กาหนด)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 239 รายการที่ 3(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ กับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ :
สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและศูนย์
การเรียนตารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ถือปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 242 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม แห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- 295 งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,500,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
1,500,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,500,000 บาท
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความชานาญเป็นผู้ดาเนินการออกแบบ สร้าง/
จัดทาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ความสามารถทางด้านภาษาการสื่อสาร และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสรุปรายงานผล (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 249 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคม แห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : สร้าง
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

......................................
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แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
รวม
40,000,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
40,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
40,000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
40,000,000 บาท
(1) โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ตั้งไว้
40,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
เฝ้าระวังและการป้องกันโรค รวมถึงกาจัดเชื้อโรคติดต่อและแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ
โดยจ่ า ยเป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จกรรมรณรงค์ ป ระชาสั ม พั นธ์ การประชุ ม สั ม มนา
การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ ค่าจัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดซื้อ
สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557, หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวั น ที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่าย เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสื อสั่งการกาหนด (สานัก
การช่าง)
ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 297 รายการที่ 7
สอดคล้ องตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนาจั งหวัดเชีย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั งคมแห่ ง
วัฒ นธรรม ความรู้ ภู มิปั ญญา จิ ต สาธารณะและพัฒ นาศั กยภาพคนให้พ ร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลง
กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และความหลากหลายของ
ประชากร

............................................
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

252,000,000 บาท
252,000,000 บาท
252,000,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตั้งไว้
252,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่า ป่ วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่
ถือ ปฏิ บั ติต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0891.3/ว 1474 ลงวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(สานักปลัดฯ)

............................................
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แผนงาน
สังคมสงเคราะห์

- 300 -

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

9,372,640 บาท

งบบุคลากร
รวม
6,165,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
6,165,120 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
2,291,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
รวม
57,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักปลัดฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กาหนด
ตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(สานักปลัดฯ)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ)
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
รวม
3,372,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักปลัดฯ)
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
425,520 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักปลัดฯ)

- 301 งบดาเนินงาน
รวม
3,147,520 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
260,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบั ติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ค่าใช้สอย
รวม
1,220,520 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมากาจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเก็บขยะภายในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ จ้างเหมาดูดส้วม ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2541 เรื่ อ ง การเบิ กจ่ายเงิ นค่าจ้างเหมาบริก ารขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
370,000 บาท
(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสาหรับการดาเนินงาน
ในสถานสงเคราะห์อย่างมีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ไทย และได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ จากการศึกษาดูงานหน่วยงานที่จัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 321
รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนา
ขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

- 302 (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่ า พาหนะ รวมตลอดถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
670,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ใ นการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด เชี ย งใหม่ อาทิ อาคาร
สานักงาน อาคารเรือนนอน และโรงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 307 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร

ค่าวัสดุ
รวม
902,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้สาหรับซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวัสดุไฟฟ้ าที่
เก่าและชารุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ (สานักปลัดฯ)
3. วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
154,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
และซ่อมบารุง ปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น ทราย ปูน เหล็ ก ตะปู สี
แปรงทาสี ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่าวั ส ดุน้ ามัน เชื้อ เพลิ งและหล่ อลื่ น ต่าง ๆ ส าหรับใช้กับ ยานพาหนะรถยนต์
รถจั ก รยานยนต์ เครื่ อ งตัด หญ้ า เครื่ องมื อ ต่า ง ๆ ที่ น ามาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานของสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
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ตั้งไว้
120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ สาหรับปลูกประดับตกแต่ง ปรับปรุงบริเวณอาคาร
สถานที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ไม้ดอก
ไม้ประดับต่าง ๆ ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
6. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์
แผ่นกรองแสง ฯลฯ ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
765,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารที่ทาการสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อาคาร
บ้านพักผู้สูงอายุประเภทสามัญ และอาคารต่าง ๆ ตลอดจนไฟฟ้าตามแนวถนนภายในของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
2. ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ใช้ประจาสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
3. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
45,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ ลทีวี ค่าเช่าช่องสั ญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
งบลงทุน
รวม
60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
60,000 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
60,000 บาท
(1) ค่าตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
ตั้งไว้
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตู้ส าขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาดระบบ 4 สายนอก 48 สายใน จานวน 1 ตู้
เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอาคารต่าง ๆ บ้านพักผู้สูงอายุประเภทพิเศษ และจัดหาทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งานของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาดระบบ 4 สายนอก 48 สายใน
2. โทรเข้าสายภายในโดยผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
3. ชุดแบตเตอรี่สารองใช้ในเวลาไฟดับ ไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ 7 แอมแปร์.ชั่วโมง
4. ชุดระบบตอบรับอัตโนมัติมาตรฐาน 8 วงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 365 รายการที่ 2(6)

- 304 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
...................................................
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

3,589,400 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
3,464,400 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
350,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
350,000 บาท
(1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
ตั้งไว้
350,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
คนชราวัย ทองนิ เวศน์ เช่น วันลอยกระทง วั นส่ ง ท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ วัน สงกรานต์
วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และการจัดกิจกรรมทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้แก่
ผู้รั บ บริ การที่ถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์ คนชราวัยทองนิเวศน์ โดยจ่ายเป็น ค่าวัส ดุ
อุป กรณ์ต่าง ๆ ค่าจั ดสถานที่ ค่าโลงศพ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าผ้ าบังสุ กุล ค่าสั งฆทาน
ค่าปัจ จั ยถวายพระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 308 รายการที่ 7
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร

ค่าวัสดุ
รวม
3,114,400 บาท
1. วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
713,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ที่นอน ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
2. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์ เช่น ถุงมือ สาลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
3. วัสดุเครื่องแต่งกาย
ตั้งไว้
170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ สาหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์ เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า ผ้าถุง เข็มขัด หมวก ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
4. วัสดุกีฬา
ตั้งไว้
13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ กีฬาต่าง ๆ สาหรับผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
เช่น ห่วงยาง นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ (สานักปลัดฯ)
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ตั้งไว้
2,128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหาร เช่น หมู ไก่ ไข่ ผัก ผลไม้ นม ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง
น้ามันพืช เครื่องปรุงต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อนาไปประกอบอาหารสาหรับจัดเลี้ยงผู้รับบริการในสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ (สานักปลัดฯ)
งบลงทุน
รวม
125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
125,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รวม
125,000 บาท
1. ค่าเครื่องผลิตออกซิเจน
ตั้งไว้
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องผลิตออกซิเจน (ระบบไฟฟ้า) ขนาด 3 ลิตร จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
สาหรับผู้รับบริการที่มีโรคประจาตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ กรณีมีอาการหอบเหนื่อย
ขณะอยู่ ในสถานสงเคราะห์ คนชราวัย ทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ ได้ก าหนดไว้ใ นบัญชี ราคา
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ของส านั ก งบประมาณ จึ งจั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ในท้ อ งตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 365x375x600 มิลลิเมตร น้าหนัก 21 กิโลกรัม
2. ช่วงการไหลไม่น้อยกว่า 0-3 ลิตร/นาที
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : จัด หา/สร้างปัจ จัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์ กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 365 รายการที่ 2(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ค่าเครื่องผลิตออกซิเจนสาหรับใช้ในรถยนต์
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า เครื่องผลิ ตออกซิเจนสาหรับใช้ในรถยนต์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ส าหรับ
ผู้รับบริการที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจระหว่างทางในการเคลื่อนย้ายจากสถาน
สงเคราะห์ ค นชราวั ย ทองนิ เ วศน์ ไ ปโรงพยาบาล เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ของส านั ก งบประมาณ จึ งจั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ในท้ อ งตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนสาหรับในรถยนต์
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 190x350x320 มิลลิเมตร น้าหนัก 6 กิโลกรัม
3. ใช้ไฟรถ DC 12 V, ไฟบ้าน AC 220/110 V
4. ช่วงการไหลไม่น้อยกว่า 1-5 ลิตร/นาที
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : จัด หา/สร้างปัจ จัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์ กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 365 รายการที่ 2(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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ตั้งไว้
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เพื่อใช้สาหรับ
วัดความดัน โลหิต และประเมินอาการความผิดปกติต่าง ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิตและ
หลอดเลือดของผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใ นท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นจอแสดงผลดิจิตอล LCD
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 124x90x161 มิลลิเมตร
3. วัสดุผ้าพันแขน ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ โพลีไวนิล คอลโรด์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : จัด หา/สร้างปั จ จัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์ กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 365 รายการที่ 2(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

4. ค่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนชนิดหนีบปลายนิ้ว
ตั้งไว้
7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนชนิดหนีบปลายนิ้ว จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ประเมินระดับออกซิเจนในเลือด กรณีผู้รับบริการที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจของ
สถานสงเคราะห์ คนชราวั ยทองนิ เ วศน์ เนื่ องจากไม่ไ ด้ กาหนดไว้ใ นบัญ ชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นหน้าจอสี OLED
2. ใช้ไฟน้อย มีระบบดับเครื่องอัตโนมัติ
3. ปรับความสว่างได้ 10 ระดับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560– 2562) ปี 2560 หน้า 365 รายการที่ 2(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

5. ค่ารถเข็นผู้ป่วย
ตั้งไว้
47,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า รถเข็นผู้ป่วยแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ล้อเล็กแบบพกพา จานวน 5 คัน ๆ ละ
9,500 บาท เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถดูแลตนเองได้
ทั้งการเข้าห้องน้า ไปพบแพทย์หรื อเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ และสะดวกในการขนย้าย
ผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ของส านั ก งบประมาณ จึ งจั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ในท้ อ งตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. โครงสร้างทาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
2. ความกว้างขณะกางออก ไม่น้อยกว่า 67 เซนติเมตร
3. ความกว้างของเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 46 เซนติเมตร
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เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 61 เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน้า ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
รองรับน้าหนักได้ ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
ล้อแม็กเหล็ก

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

............................................
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แผนงาน
เคหะและชุมชน
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
39,615,900 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
32,650,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม
600,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ค่าใช้สอย
รวม
27,950,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รวม
16,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่ งก่ อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่า จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน ค่าจ้างเหมา
ตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ
ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 50 รายการที่ 9 และ
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการ
ท่องเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 213 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์: สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 311 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
7,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ตั้งไว้
7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งขององค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ การเดิน ทางไปราชการถือปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
4,950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง อาทิ ระบบไฟฟ้าอาคารสานักงาน อาคารบ้านพัก ระบบ CCTV และสถานที่สาคัญ
ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชารุดเสียหายจาเป็นต้องทาการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สานักการช่าง)
ค่าวัสดุ
รวม
4,100,000 บาท
1. วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้
400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยื น นาน หรื อเมื่อน าไปใช้งานแล้ วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า และที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ หมึกโรเนียว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (สานักการช่าง)
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต่าง ๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะอันสั้น เช่น หลอดไฟ
โคมไฟ สายไฟ ฯลฯ (สานักการช่าง)
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าอะไหล่ และอุปกรณ์สาหรับยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ยางรถยนต์ หัวเทียน แบตเตอรี่ฯลฯ
(สานักการช่าง)
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ใช้ กั บ ยานพาหนะรถยนต์
รถจั กรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
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ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัสดุคอมพิว เตอร์ต่าง ๆ เช่น หั ว พิมพ์ หรือแถบผ้ าพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (สานักการช่าง)
งบลงทุน
รวม
6,965,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,226,400 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
471,000 บาท
(1) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
82,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จานวน 20 ตู้ ๆ ละ 4,100 บาท
เพื่ อ ให้ มีค รุ ภั ณ ฑ์ เพี ย งพอส าหรั บ เก็บ เอกสารของส านั ก การช่ า ง และจั ด หามาทดแทน
ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
2. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
3. ขนาด 4 ฟุต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมื องที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริห าร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ตั้งไว้
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท เพื่อให้
มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับ เก็บเอกสารของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง และจัดหา
มาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
2. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
3. ขนาด 4 ฟุต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12 (2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็ นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 313 (3) ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักการช่าง และจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ทาด้วยไม้ Particle Board ปิดผิวด้วย PVC
2. ขนาดโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 120 × 60 × 75 เซนติเมตร
3. มีแป้นพิมพ์สาหรับวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้าออกได้
4. มีลิ้นชักด้านข้าง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าเก้าอี้
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทางาน จานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักการช่าง และจัดหามาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ชารุดเสียหายจากการใช้งาน เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ที่ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีทที่ ้าวแขน
4. มีพนักพิงสามารถสวิงหลังได้
ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ด หา/สร้ า งปั จจั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ กร และตามแผนพั ฒ นา สามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400 × 400 จุดต่อตารางนิ้ว
จานวน 2 เครื่ อง ๆ ละ 180,000 บาท เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับ การปฏิบัติงาน
ของส านั กการช่าง จัดหาตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน
สิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. ความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่า 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว
2. สามารถย่อ-ขยายได้
3. พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A3

- 314 ยุทธศาสตร์การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมื องที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 382 รายการที่ 12(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
3,284,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)
ตั้งไว้
3,284,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี จานวน 4 คัน ๆ ละ 821,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
เดือนสิงหาคม 2559 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1. มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า 1 ตัน
2. มีช่องว่างด้านหลังคนขับสาหรับนั่งหรือเก็บของได้
3. เป็นกระบะสาเร็จรูป
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ด หา/สร้ า งปั จจั ย สนั บสนุ น ในการบริ ห ารงานขององค์ กร และตามแผนพั ฒ นา สามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 383 รายการที่ 12(16)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
19,500 บาท
(1) ค่าเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
ตั้งไว้
19,500 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบารุงรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (สานักการช่าง)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 A
2. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจั ดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(5)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 315 4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
รวม
55,000 บาท
(1) ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ตั้งไว้
55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว
เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
ส่ ว นพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐาน ส านั กการช่ าง เนื่ องจากต้องการครุภั ณฑ์ที่มีคุ ณสมบั ติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล DSLR
- เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
- หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว
- ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/8000 ถึง 30 นาที
- บันทึกวิดีโอ ระดับ Full HD 1920 × 1080
- ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ภาพต่อวินาที
- ความไวต่อแสง ISO 100-12800 ปรับได้ 25600
- ระบบออโต้โฟกัสไม่น้อยกว่า 19 จุด
- เลนส์ EF - S18 -135 mm
- หน่วยความจา SDHC Card ไม่น้อยกว่า 4 GB
- Filter สาหรับกล้อง
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือต้องการเปลี่ยน
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันสินค้า 1 ปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 382 รายการที่ 12(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
904,900 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตั้งไว้
554,400 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อ มอุ ปกรณ์
(จอขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 18.5 นิ้ ว ) จ านวน 22 ชุ ด ๆ ละ 25,200 บาท เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11
มีนาคม 2559 (รายการที่ 8 และรายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย

- 316 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 382 รายการที่ 12(10)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 317 (2) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
ตั้งไว้
249,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน พร้อมอุปกรณ์ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 13 ชุด ๆ ละ 19,200 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานัก
การช่ า ง จั ด หาตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
(รายการที่ 7 และรายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
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
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
4. จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
5. ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 382 รายการที่ 12(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ตั้งไว้
21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่
11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 11) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 318 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มหี น่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มหี น่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน
1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 383 รายการที่ 12(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(4) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ตั้งไว้
72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 6 เครื่อง ๆ ละ
12,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 45) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- 319 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัย สนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 383 รายการที่ 12(13)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(5) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสานักการช่าง จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 42) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่
สารองให้ใช้งานทดแทน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพั ฒนา : จั ดหา/สร้ างปั จจั ยสนั บสนุ นในการบริ หารงานขององค์ ก ร และตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 383 รายการที่ 12(14)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 320 6. ครุภัณฑ์อื่น
รวม
492,000 บาท
(1) ค่าเต็นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง
ตั้งไว้
492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เต็นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง จานวน 25 หลัง ๆ ละ 19,680 บาท เพื่อ
อานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจของสานักการช่าง
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นเต็นท์โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีทรงโค้ง
- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
- ชนิดผ้าใบวีลอน
- สกรีนชื่อและตราสัญญาลักษณ์ของหน่วยงาน
- วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 383 รายการที่ 12(15)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,739,500 บาท
1. อาคารต่าง ๆ
รวม
1,739,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร
ตั้งไว้
1,739,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ งานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร ขนาดกว้าง
16.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ณ ศูนย์ซ่อมบารุง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุ นในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 385 รายการที่ 16
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

7,250,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
7,250,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
500,000 บาท
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวม
500,000 บาท
(1) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าบ ารุ งรั กษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิ นต่าง ๆ เช่น วัส ดุต่าง ๆ ครุภัณ ฑ์
ที่ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง อาทิ ค่ า บารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมระบบไฟฟ้ า สาธารณะที่ อ ยู่ ใ น
ความรั บ ผิ ดชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ซึ่ง ช ารุด เสี ยหายจาเป็ นต้ อ งทาการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐาน ด้า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ านสาธารณู ปโภค ด้ า นสาธารณู ปการและ
การพั ฒนาการบริห ารจัด การโครงสร้ างพื้น ฐาน และตามแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 45 รายการที่ 2(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ค่าวัสดุ
รวม
6,750,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ
สาหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นต้น (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 40
รายการที่ 1(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

2. วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
1,500,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ สาหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล เช่น ท่อพีวีซี กาว กรด ฯลฯ
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 310 รายการที่ 1(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 322 3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้
4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สาหรับใช้กับ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาล (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 310 รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้
450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ สาหรับใช้ในงานขุดเจาะบ่อบาดาล เช่น สารเบโทไนท์ ฯลฯ
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 310 รายการที่ 1(3)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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งานสวนสาธารณะ

รวม

20,000,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
20,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
20,000,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้
20,000,000 บาท
(1) โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม
ตั้งไว้
20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับและงานศิลปกรรม บริเวณ
พื้นที่ถนน สถานที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยดาเนินการเองหรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลเป็นผู้ดาเนินการ
เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมและต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการ
ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ของประดับตกแต่ง ตุง ธง
โคมงานศิลปกรรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบให้สอดคล้องกับสถานที่
เทศกาล หรื อประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมล้ านนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
การดาเนิ น โครงการฯ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริห ารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 212 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุ ล และยั่ ง ยื น กลยุ ท ธ์ : ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ ตอบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย
...............................................
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

7,500,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
6,500,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
6,500,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
6,500,000 บาท
(1) โครงการบริหารจัดการโรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการบริ ห ารจั ด การโรงงานปุ๋ ย หมั ก จากของเหลื อ ใช้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นผู้ดาเนินการเองหรือจ้างเหมาให้นิติบุคคลดาเนินการแทน เช่น ค่าแรงงาน
คนงาน ค่ายามรักษาความปลอดภัย ค่าดูแลสวน ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการใน
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 225 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

(2) โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โรงงานทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้โดยการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ การฝึกอบรม การจัดประชุมสัมมนาหรือจัดทาเอกสาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่าง ๆ ที่มีความจาเป็น ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เช่น
แผ่นพับ การโฆษณา การจัดทาเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ย วข้องกั บ การดาเนิ นโครงการฯ ถือปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
การเบิ กจ่ายเงิน ค่าจ้ างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 225 รายการที่ 3

- 325 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : เสริมสร้างความร่วมมือ
และเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

(3) โครงการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานทาปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
ทาปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ โดยจ่ายเป็น ค่าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการดาเนินโครงการโรงงานทาปุ๋ย หมักจากของเหลือใช้ เช่น คุณภาพน้าเสีย คุณภาพ
อากาศ คุณภาพน้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดาเนินการ หรือจ้างนิติบุคคลดาเนินการ ตลอดจนการจ้างเหมา
อื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 226 รายการที่ 4
สอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์ การพั ฒนาจัง หวัดเชียงใหม่ ยุท ธศาสตร์ การจัดการทรั พยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

(4) โครงการย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ตั้งไว้
500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าที่ พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น โครงการฯ โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการเองหรือจ้างนิติบุคคลดาเนินการ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 227 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

- 326 (5) โครงการทาปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการท าปุ๋ ยหมั กจากกิ่ งไม้ ใบไม้ และเศษวั ส ดุ เหลื อทิ้ ง
ทางการเกษตร โดยการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการทาปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้
ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยจ่ายเป็น ค่าซื้อกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ และอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่ามูลสัตว์
ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็ น
ผู้ดาเนินการเองหรือจ้างนิติบุคคลดาเนินการ 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, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิ นค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความสาเร็จที่เป็นรู ปธรรม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ปี 2560 หน้า 230 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน

งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,000,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
1,000,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,000,000 บาท
(1) โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาดาเนินการตามโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
บริ ห ารจั ด การขยะมูล ฝอยขององค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเชี ยงใหม่ โดยองค์ก ารบริห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ม อบหมายให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาที่ มี
ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดาเนินการ (สานักการช่าง)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความสาเร็จที่เป็นรูปธรรม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 231 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
..............................................................
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แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
74,050,000 บาท
งบดาเนินงาน
รวม
73,564,100 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
73,564,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
73,564,100 บาท
(1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้
1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตาม
แนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยมุ่งเน้ นในเรื่อ งของการสร้างการเรีย นรู้ของชุ มชน กลุ่ มองค์ก ร
เครือข่ายชุมชน ผู้นาชุมชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลในการดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
พร้ อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อ ง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–
2562) ปี 2560 หน้า 201 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่

(2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการให้การ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจการสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหา และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้ ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึงภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

- 329 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)
ปี 2560 หน้า 202 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,864,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เชี ย งใหม่ เพื่อ จั ด สวั ส ดิก ารและบริ ก ารด้ านการส่ งเสริ มศั ก ยภาพ การ
คุ้มครองสิทธิคนพิการในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรคนพิการ
และเครือข่ายในการประสานบูรณาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง พิธีเปิด ค่าเอกสารในการอบรมสัมมนา ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จ าเป็ น และเกี่ ย วข้ อ ง ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(4) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึก และความตระหนักในการดูแล รักษา
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและบาบัดสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
จิตสานึกและตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การจัด
ประชุม สั มมนา การฝึ ก อบรม การจัดนิท รรศการ ป้า ยประชาสั ม พันธ์ แผ่ นพั บ โปสเตอร์
สติ๊กเกอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม

- 330 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
การพัฒนา : การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 223 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(5) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจและแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน แก่ อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข โดยจั ดกิจ กรรมเพิ่มพูน ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในเรื่องการดูแล
สุขภาพของประชาชน เช่น การบริการอาหารปลอดภัย การจัดกิจกรรมป้องกันหรือควบคุม
โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ในท้ อ งถิ่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งาน/กิ จ กรรมของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรค
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เป็นต้น โดยจ่าย
เป็ น ค่ า ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า จั ด สถานที่ ค่ า จ้ า งเหมาเครื่ อ งเสี ย งพร้ อ มผู้ ค วบคุ ม ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จ าเป็ น และเกี่ย วข้ องตลอดจนการจ้างเหมาบุค คลธรรมดาหรือ นิติบุ คคลดาเนิน การตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การส่ งเสริมสุข ภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 290
รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

(6) โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
6,800,000 บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายในการออกหน่ว ยเคลื่ อนที่ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัดเชียงใหม่
เพื่อประชาสั มพันธ์ ตลอดจนส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจในกิจการขององค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาจัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ค่าสนับสนุนหน่วยบริการประชาชน ค่าสนับสนุนซุ้มจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

- 331 องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสื อสั่ งการ
กาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า
298 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร

(7) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทาให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทาให้กับประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เช่ น การฝึ ก อบรม การจั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ
แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ โดยสนับ สนุน ให้ มี ก ารถ่ ายทอดความรู้ด้ า นวิ ช าการ
เทคโนโลยี วิ ช าชี พ การจั ด การตลาดแก่ก ลุ่ ม อาชี พต่ า ง ๆ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน า
ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การพัฒนา
สินค้าของกลุ่ มอาชีพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่า จัดสถานที่
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จาเป็นและเกี่ยวข้องตลอดจนการจ้าง
เหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า
299 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุ และความหลากหลายของประชากร

(8) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดาเนินการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดทาหนังสือ
หรื อ จั ดท าสื่ อรู ป แบบต่ าง ๆ ในการส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับด้ าน
ประชาธิ ป ไตย พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นประชาธิ ป ไตย และกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองท้องถิ่น การแก้ไข
ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท่ อ งเที่ ย ว การศึ ก ษา
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี รวมถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทาหนังสือเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

- 332 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า
301 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

(9) โครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมือง การปกครองและกฎหมายสู่ประชาชน
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองและ
กฎหมายสู่ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่
เช่น การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีวินัยจราจร
ฯลฯ โดยจัดทาเป็นหนังสือ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
(กองกิจการสภาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า
300 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

(10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตให้ กับสตรีจังหวัด
เชีย งใหม่ เพื่อเป็ น การส่ งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมในการให้ การสงเคราะห์ และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มสตรี
ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละประชาสั มพั นธ์ กิ จกรรมของสตรี และการจั ดการประชุ ม สั มมนา กี ฬาและ
นันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีโดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมี ส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่ายเป็น
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการจ้ างเหมา บุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติ บุค คลด าเนิ น การตามโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10

- 333 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 302 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(11) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุจังหวัด
เชีย งใหม่ เพื่อเป็ น การส่ งเสริมและสนับสนุ น กิจกรรมในการให้ การสงเคราะห์ และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ส อดคล้ องกับความต้องการของกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการ
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมผู้ สู ง อายุ การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ใ ห้ ค นใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และการจัดประชุม สัมมนา กีฬาและนันทนาการ
ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากร
อย่ า งเท่ า เที ย มเป็ น ธรรมและทั่ ว ถึ ง ภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ฝ่ าย โดยจ่ า ยเป็ น
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนิน การตามโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 303 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

- 334 (12) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการให้การสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้พิการที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้พิการ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็น
คุณค่าของผู้พิการ และการจัด ประชุม สัมมนา กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการโดยมุ่งเน้นให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม
และทั่วถึง ภายใต้การมีส่ว นร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
จ้ า งเหมาบุ ค คลธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คลด าเนิ นการตามโครงการฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 305 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(13) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในการให้การสงเคราะห์
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ ป่ ว ยเอดส์ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จัดหาช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็น
คุณค่าของผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ และการจัดประชุมสัมมนา กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ โดยมุ่งเน้นให้ได้รับการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยจ่าย
เป็ น ค่ า ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า จั ด สถานที่ ค่ า จ้ า งเหมาเครื่ อ งเสี ย งพร้ อ มผู้ ค วบคุ ม ค่ า อาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จ าเป็ นและเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตาม
โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารั บ การฝึ กอบรมของเจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)

- 335 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 304 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ : พัฒนา
คุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(14) โครงการป้องกัน บาบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกัน บาบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มและสนั บ สนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ ของรั ฐ บาลในการรณรงค์ปลู ก
จิตสานึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยและโทษของยาเสพติด
แก่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ย วข้องตลอดจนการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 311 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างความมั่น คงปลอดภัย
และความสงบสุขของประชาชน กลยุทธ์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(15) โครงการสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/พระราชเสาวนีย์
ตั้งไว้
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ/พระราชเสาวนีย์ใ นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองและสืบสานแนวความคิดตามพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น การจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 347 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครั ฐและการให้บริก ารประชาชนที่มี ประสิ ทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุ ทธ์ : เสริ มสร้า งการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

- 336 (16) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ตั้งไว้
28,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ เนื่องในวโรกาส
วันสาคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นสถาบันสาคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคี
ของคนในชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความ
จงรักภักดี เช่น กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งในท้องถิ่นและการแสดงออกถึงความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
สั ง กั ดองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชีย งใหม่ โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว น ด ารง
เป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรมเพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี
และสันติสุขที่ยั่งยืน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว2128 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
ค่าอาหาร ค่าน้าดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการ
พัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 348 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิท ธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน

(17) โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน”
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่น
กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
การส่งเสริมท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในทิศทาง
ที่เหมาะสมคามบริบทของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สร้า งความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
สร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งขององค์กร โดยดาเนินการจัด
ฝึ ก อบรมสั ม มนาวิ ช าการคณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประธานสภาท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า งสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทั่ ว ไปประเทศ
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่ อ งดื่ ม ค่ า จั ด ตกแต่ ง สถานที่ เครื่ อ งเสี ย ง พิ ธี เ ปิ ด ค่ า เอกสารในการอบรมสั ม มนา
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสานักงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

- 337 การดาเนิ น โครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ,
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การ
เบิ กจ่ ายเงินค่าจ้างเหมาบริ การขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 319 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : พัฒนาขีดสมรรถนะ
และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

งบลงทุน
รวม
135,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
135,900 บาท
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม
44,100 บาท
(1) ค่าเก้าอี้ทางาน
ตั้งไว้
12,600 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เก้ า อี้ ท างาน จ านวน 9 ตั ว ๆ ละ 1,400 บาท ตามโครงการจั ด ตั้ ง
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ
สาหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เนื่องจากไม่ได้
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้
ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นเก้าอี้บุฟองน้าพร้อมหุ้มหนัง
2. ขามีล้อเลื่อน จานวน 5 ล้อ
3. มีทที่ ้าวแขน
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวัดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างสั งคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(2) ค่าโต๊ะทางาน
ตั้งไว้
19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทางานเหล็ก จานวน 3 ตัวๆ ละ 6,400 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับ
เจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ในบั ญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นโต๊ะทางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
2. มีลิ้นชักเก็บของด้านขวา พร้อมลิ้นชักกลาง
3. พร้อมกระจก

- 338 ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวัดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างสั งคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(3) ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก
ตั้งไว้
12,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก จานวน 3 ตู้ๆ ละ 4,100 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้สาหรับจัดเก็บเอกสาร
ภายในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก
2. ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
3. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวัดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างสั งคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรั บกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
91,800 บาท
(1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตั้งไว้
75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จานวน
3 ชุด ๆ ละ 25,200 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดเชีย งใหม่ เพื่อให้ มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่
8 และรายการที่ 58) โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ 1 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
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2.
3.
4.
5.

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 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 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
จอภาพ เมาส์ คีย์บอร์ด ตัวเครื่อง และลาโพง เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารอง
ให้ใช้งานทดแทน

ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวัดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างสั งคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ ปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(2) ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
ตั้งไว้
9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 1
เครื่อง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดหาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี

- 340 สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (รายการที่ 48) มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

(3) ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
ตั้งไว้
6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้าต่อนาที) จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวัดเชีย งใหม่ เพื่อให้ มีครุภัณฑ์ เพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ณ วั น ที่ 11 มี น าคม 2559
(รายการที่ 41) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
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มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- การรับประกัน 2 ปีทุกชิ้นส่วน
- ซ่อมเสร็จภายใน 3 วันทาการ หากเกินกว่านั้นมีเครื่องหรืออะไหล่สารองให้ใช้งาน
ทดแทน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา:พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 306 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั ง คมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

งบเงินอุดหนุน
รวม
350,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
350,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวม
350,000 บาท
(1) อุดหนุนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย
ตั้งไว้
350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม พัฒนาสิ นค้าบ้านถวายสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Baan Tawai Creative Village to ASEAN Economic Community : AEC)
ถือปฏิบั ติตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่
24 มิ ถุน ายน 2559 เรื่ อง ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยเงิน อุ ดหนุน ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 203 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชือ่ มโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

...............................................
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แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

23,251,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
21,000,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
21,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
21,000,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
ตั้งไว้
15,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬา
และนันทนาการ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด -ปิด ค่าจ้างเหมา
เครื่ อ งเสี ย ง ค่า พาหนะเดิน ทาง ค่า เบี้ ยเลี้ ย ง ค่า ที่พั ก ค่า ลงทะเบี ยน ค่ าวั ส ดุ อุป กรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่ห์ ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าวัส ดุอุปกรณ์กีฬาและ
นั น ทนาการ เป็ น ต้ น ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น โครงการ ฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึ ก อบรมของเจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557, หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ งหรือหนังสือสั่ งการกาหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้า นการศึก ษาและพัฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 291 รายการที่ 2
สอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชน
ต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมมหกรรมกีฬานักเรียน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่สาหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันคัดเลือกในระดับ
พื้นที่ทุกอาเภอสู่ระดับจังหวัด และการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนหรือการส่งเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนท้องถิ่นทั้งระดับภาคและระดับประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ และความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เด็ก และเยาวชน รวมทั้ง

- 344 เป็น การสร้างชื่อเสี ยงด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวน ค่าชุดนักกีฬาและกองเชียร์ ค่าอาหารและน้าดื่ม ค่าตอบแทน
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนเจ้าภาพกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าจั ดพิ ธีเ ชิด ชูเ กีย รติ ป ระวัติ นัก เรี ยนดีเ ด่น ค่า ถ้ว ยรางวัล เหรี ยญรางวัล เกีย รติ บัต ร
ตลอดจนค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 292
รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

3. โครงการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัด
ภาคเหนือ โดยจ่ายเป็น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าบารุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินขบวนและพิธีเปิด–ปิดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เก็ บ ตั ว ฝึ ก ซ้ อ ม ค่ า อุ ป กรณ์ ฝึ ก ซ้ อ ม ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ กี ฬ า
ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่ห์ ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดทาสูจิบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าชุดนั กกีฬา ชุดเดิน ขบวน ชุดกองเชียร์ ค่าเช่าสนามกีฬา ค่าดาเนินงานการแข่งขัน
ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น โครงการฯ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทาง
การพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 294
รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้ างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

- 345 งบลงทุน
รวม
1,951,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,951,000 บาท
1. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
1,951,000 บาท
(1) โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ อบจ.เชียงใหม่ อาเภอแม่อาย
ตั้งไว้
1,951,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้เป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการ
1) ปรับระดับสนามฟุตบอลพร้อมปูหญ้า พื้นที่รวม 10,266.28 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างรางระบายน้าโดยรอบสนาม ขนาด 0.20 x 0.30 x 394.40 เมตร
2) ปรับระดับลู่วิ่ง พื้นที่รวม 4,251.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศึก ษาและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 296 รายการที่ 6
สอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

งบเงินอุดหนุน
รวม
300,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม
300,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
รวม
300,000 บาท
(1) อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่
22 ถือปฏิ บัติ ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมสุขภาวะ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 295 รายการที่ 5
สอดคล้ อ งตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาจั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งสั งคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปล ง
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงอายุและความหลากหลายของประชากร

………………………………………….
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

52,400,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
44,400,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
44,400,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
3,800,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดงาน งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานวันสาคัญของชาติ งานวันสาคัญ
ประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
ตั้งไว้
3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็นต้องใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี งานวันสาคัญของชาติ งานวันสาคัญประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงาน
เตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วั นจักรี วันปิยมหาราช พิธีเปิด–ปิดประชุมสภาฯ
งานพิธีบวงสรวงพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรืองานพิธีการทางศาสนา
ต่าง ๆ เช่น เครื่องไทยทาน อาหารถวายพระ ปัจจัยถวายพระ ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง ค่าวัสดุและค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 เรื่ อง ค่าใช้จ่ ายในการจัดงานต่า ง ๆ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น , หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักปลัดฯ)
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
40,600,000 บาท
(1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
40,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้
ฟื้นฟู และสร้างสรรค์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์
และเมืองเก่า รวมทั้งวิถีชีวิตล้านนาและชนเผ่า เพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและ
ธ ารงไว้ ซึ่ งเอกลั ก ษณ์ และอั ตลั ก ษณ์ เชี ยงใหม่ ที่ มี ความแตกต่ างและหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พร้อมเชื่อมโยงสู่คุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การสนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายหรือแนวร่วมในการพัฒนาผลักดันแหล่งมรดกชุมชนไปสู่
มรดกชาติและมรดกโลก ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของพลเมือง
เชียงใหม่ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การจัดการองค์ความรู้
และข้อมูล เพื่อการสื บค้นเรียนรู้ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่ างถูกต้องและสร้ างสรรค์ การเสริ ม สร้างปั จจั ยและสภาวะแวดล้ อมที่ เป็ น
เอกลักษณ์เชียงใหม่ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ รวมถึงการมี ส่วนร่วม
พั ฒ นาทางศาสนาและวั ฒ นธรรมกั บ ภาคี เ ครื อข่ า ยและองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่
โดยจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีถิ่นและเทศกาล

- 347 ที่สาคัญทุกพื้นที่ การจัดฝึกอบรม สัมมนา การเสริมสร้างค่านิยม แนวปฏิบัติอันดีงาม
และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทุกแขนงให้กับเด็ก
และเยาวชน ประชาชนและพระสงฆ์ การเชิดชูยกย่องปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม การจัดทาสื่อ เอกสารตารา
ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การติดตาม ศึกษาผลสาเร็จของโครงการ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 232 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาจัง หวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้า งสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ

(2) โครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนาและ
เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (The Sacred City of Chiang Mai)
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒ นามรดกทาง
วัฒนธรรมล้านนาและเมืองประวัติศาสตร์ เชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละเรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ล้ า นนา
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ และการครบรอบอายุเมืองเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างพื้นที่และ
พลังแห่งความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ให้ดารงคุณค่า และความงดงามในมรดกล้านนา และ
สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้พร้อมส่งต่อ
สืบทอด ภูมิปัญญาล้านนาไม่ให้สูญหายไป รวมถึงการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ตามแนวทางการปฏิ รูป การศึ ก ษา บนฐานวั ฒ นธรรมเชีย งใหม่แ ละการเตรีย มพื้ น ที่
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกในอนาคต อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน/สนับสนุน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องในการดาเนินโครงการฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยค่าใช้จ่ ายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม เติม, หนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่าย
ในการจั ด งานต่ า ง ๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (สานักการศึกษาฯ)

- 348 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 233 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ

งบรายจ่ายอื่น
รวม
8,000,000 บาท
รายจ่ายอื่น
รวม
8,000,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวม
8,000,000 บาท
1. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางเมืองมรดกโลก (ระยะที่ 2)
ตั้งไว้
5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวทางเมืองมรดกโลก
(ระยะที่ 2) โดยองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวัด เชีย งใหม่ มอบหมายให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความชานาญเป็น
ผู้ ดาเนิ น โครงการฯ ถือปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ คาสั่ ง หรือหนัง สื อสั่ งการ
กาหนด (สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 234 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภู มิ ปัญ ญา จิต สาธารณะและพั ฒ นาศัก ยภาพคนให้พ ร้อ มรับ กั บการเปลี่ ย นแปลง กลยุ ท ธ์ :
ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ

2. โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft And Folk Art)
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็น
เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิ ลปะพื้นบ้าน :
Craft And Folk Art) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีความชานาญเป็น
ผู้ดาเนินโครงการ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด
(สานักการศึกษาฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 235 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภู มิ ปัญ ญา จิต สาธารณะและพั ฒ นาศัก ยภาพคนให้พ ร้อ มรับ กั บการเปลี่ ย นแปลง กลยุ ท ธ์ :
ส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

11,372,700 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
8,516,700 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
8,516,700 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
966,700 บาท
- เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้าดอยเต่า อ้าเภอดอยเต่า จั งหวัดเชียงใหม่
โดยท้าสัญญาขอใช้ที่ดินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนือที่จ้านวน 1,670 ไร่
ในอัตราค่าเช่าปีละ 10,700 บาท (ส้านักปลัดฯ)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด้ า เนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์
ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ รายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การจ้ า งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่ า ว ประชาสั ม พั น ธ์
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์
ทุ ก รู ป แบบ เช่ น การจั ด ท้ า โครงการส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของจังหัดเชียงใหม่ ในรายการ “เรื่องเล่าล้านนากับ อบจ.” โครงการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 25 อ้าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดการจ้างเอกชนใน
การจัดท้าประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวั นที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค้าสั่งหรือหนังสือสั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒ นา : สร้ างภาพลัก ษณ์ ด้า นการท่ องเที่ ยว การประชาสัมพั นธ์ เชิ งรุ กและการตลาด และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 205 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
รวม
7,550,000 บาท
(1) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตั้งไว้
6,000,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด้ า เนิ น งานตามโครงการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ และส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการประชุมสัมมนาระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวตลอดทังปี อาทิ โครงการเชียงใหม่มาราธอน โครงการคาราวานแสดงสินค้า
บริการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวข้อง ตลอดจนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลด้าเนินการตามโครงการฯ
(ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 206 รายการที่ 2
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

- 350 (2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ย วของท้ องถิ่น จั งหวัดเชียงใหม่ โดยจ่ายเป็ น ค่าจั ดสถานที่ ค่าเช่าเครื่ องเสี ย ง
ค่า อาหารและเครื่ องดื่ ม ค่ าวั ส ดุอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ค่ า เงิ น รางวัล ค่า ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
การจัดท้าเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ หรือการจัดฝึ กอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเองหรือการจ้าง
เอกชนในการจัดท้ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 207 รายการที่ 3
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

(3) โครงการจัดทารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งไว้
550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
ประจ้ าปี 2560 โดยจ่ ายเป็น ค่าจัดท้ารถบุปผาชาติในนามองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
เชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดขบวนแห่บุปผาชาติ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ้าเป็น
และเกี่ยวข้องในการด้าเนินการตามโครงการฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการก้าหนด (ส้านักปลัดฯ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 208 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทีม่ ีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

งบลงทุน
รวม
2,856,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
2,856,000 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
2,856,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,856,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เข้ า สู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยเวี ย งผา
บ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 - บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ต้าบลศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส้านักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทาง
การพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 219 รายการที่ 12
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

78,538,260 บาท

งบบุคลากร
รวม
75,039,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
75,039,260 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
22,163,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด ของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ตั้งไว้
403,400 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) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการช่าง)
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด
(สานักการช่าง)
3. เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้
505,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งประเภทบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)

4. ค่าจ้างลูกจ้างประจา

ตั้งไว้
2,784,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี และเงินปรับตามประกาศ
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าหนด ของ
ลู กจ้ างประจ าต าแหน่ ง ต่าง ๆ ตามแผนอัตรากาลั ง 3 ปี ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจังหวั ด
เชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)
5. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้
45,012,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด และแผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สานักการช่าง)
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ตั้งไว้
4,170,060 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่กาหนด (สานักการช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม
3,499,000 บาท
ค่าวัสดุ
รวม
50,000 บาท
1. วัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ป ระจ าศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ กล เช่ น
ลวดเชื่อม ใบหินเจียรนัย สี กระดาษทราย ฯลฯ (สานักการช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
3,449,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้
3,137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ที่ใช้ประจาในสถานทีต่ ่าง ๆ หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
2. ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา และค่าธรรมเนียมรักษามิเตอร์ สาหรับใช้ประจาในศูนย์ปฏิบัติการ
งานซ่อมบารุงทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
3. ค่าบริการโทรศัพท์
ตั้งไว้
12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้สาหรับถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่าน
สัญญาณโทรศัพท์มือถือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามที่จ่ายจริง และระเบียบ
กาหนด (สานักการช่าง)
4. ค่าบริการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบอิ น เทอร์ เ น็ ต รวมถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต การ์ ด และ
ค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สานักการช่าง)

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

รวม

403,577,000 บาท

งบดาเนินงาน
รวม
139,100,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม
20,000,000 บาท
1. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งไว้
20,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าบ ารุ งรั กษาหรือซ่อมแซมทรัพ ย์สิ นต่าง ๆ เช่น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องจักรกล ทีช่ ารุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จาเป็นต้องทาการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกนา
รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกชานต่า รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถบดล้อเหล็ก
รถซ่อมอเนกประสงค์ รถลาดยาง รถปูพืนผิวถนน ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 45 รายการที่ 2 (1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

ค่าวัสดุ
รวม
119,100,000 บาท
1. วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
70,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างและ
ซ่อมบารุงรักษาถนน สะพาน งานสารวจถนน สะพาน อาคาร และงานอื่น ๆ เช่ นผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย แอสฟัลต์คอนกรีต ทราย หินคลุก หินก่อสร้าง ลูกรัง ปูน เหล็ก ตะปู ค้อน อีเตอร์
เทปวัดระยะ จอบ พลั่ ว บุ้งกี๋ สี แปรงทาสี แบบหล่อคอนกรีตทรงลู กบาศก์ ชุดทดสอบการ
ยุบตัวของคอนกรีต ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 47 รายการที่ 5
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้
3,500,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าอะไหล่ และอุป กรณ์ส าหรับ ยานพาหนะและขนส่ ง เช่ น รถบรรทุ กเทท้ า ย
รถบรรทุกนา รถพ่นยาง รถซ่อมถนนอเนกประสงค์ รถเครน รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ สาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายเครื่องจักรกล ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ใบกวาด ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 41 รายการที่ 1(4)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับ ธุรกิจ
ในชุมชนและท้องถิ่น
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ตั้งไว้
40,000,000 บาท
เพื่อ จ่ ายเป็ น ค่า วัส ดุ เชื อเพลิ งและหล่ อ ลื่ นส าหรับเครื่อ งจั กรกลทุก ประเภทที่ใ ช้ป ฏิบัติ งาน
ในพืนที่อาเภอต่าง ๆ และงานตามโครงการเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 48 รายการที่ 6
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาหรับงานบารุงรักษาเครื่องจักรกล เช่ น นากลั่น นากรด นามันเบรค นายา
รักษาหม้อนา นายาล้างหม้อนา ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 40 รายการที่ 1(2)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

5. วัสดุอื่น ๆ
รวม
5,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่และอุปกรณ์สาหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เช่น ใบมีด มุมใบมีด ฟันบุ้งกี๋ ประเก็น สายไฮดรอลิค หัวเจาะ ฯลฯ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558 – 2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา การบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ปี 2560 หน้า 40 รายการที่ 1(1)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่ มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยง
กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

งบลงทุน
รวม
264,477,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
รวม
112,442,000 บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
12,190,000 บาท
(1) ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ตั้งไว้
7,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จานวน 4 คัน ๆ ละ
1,925,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากต้องการครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่าครุภัณฑ์
ที่กาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทีส่ ูงกว่า จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ตามท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี

- 356 1. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ แบบหน้าสัน
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
4. ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร
5. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี
6. นาหนักของรถรวมนาหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
7. กระบะเทท้ายสามารถเปิดออกได้สามด้าน
8. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 42 รายการที่ 1(9)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) ค่ารถบรรทุกชานต่า ชนิด 10 ล้อ
ตั้งไว้
4,490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกชานต่า ชนิด 10 ล้อ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อม
บารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนด
ไว้ในบั ญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
1. เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 10 ล้อ แบบหน้าสัน
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า
4. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการ
บริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 43
รายการที่ 1(12)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 357 2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รวม
96,365,000 บาท
(1) ค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
ตั้งไว้
11,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จานวน 2 คัน ๆ ละ 5,500,000 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบั ติงานซ่อมบารุงถนนขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่และโครงการ
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สื บได้ในท้องตลาด
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
1. เป็นรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Angle Dozer) ติดตังใบมีดอยู่ข้างหน้าสามารถปรับ
มุมเอียงของใบมีดได้ พืนที่หน้าตัดของใบมีดดันดินไม่น้อยกว่า 2.80 ตารางเมตร
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า
4. นาหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 12,800 กิโลกรัม
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 41 รายการที่ 1(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling)
ตั้งไว้
64,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ซ่อมบารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่น
ขอรับการสนับสนุน (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยชุดซ่อมถนนลาดยาง
(Recycling) ประกอบด้วย
1. รถขุดตัดผสม (Recycling) ขนาดไม่น้อยกว่า 370 แรงม้า จานวน 1 คัน
2. รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ ขนาดไม่น้อยว่า 18 ตัน
จานวน 1 คัน
3. ชุดถังโรยปูนขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก จานวน 1 ชุด
4. Rubber Asphalt Chip Sealer ติดตังบนรถบรรทุกชนิดไม่น้อยกว่า 10 ล้อ
จานวน 1 คัน
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 42 รายการที่ 1(8)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 358 (3) ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ
ตั้งไว้
8,565,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า รถบดล้ อ หน้ า เหล็ ก เรี ย บล้ อ หลั ง ยาง 2 ล้ อ จ านวน 2 คั น ๆ ละ
4,282,500 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบารุงถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชี ย งใหม่ แ ละโครงการต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ขอรั บ การสนั บ สนุ น (ส านั ก การช่ า ง)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหา
ตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
1. เป็นรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ นาหนักปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 11 ตัน
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
4. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 43 รายการที่ 1(11)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) ค่ารถตักหน้าขุดหลัง
ตั้งไว้
3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบารุงถนน
ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดเชียงใหม่ และโครงการต่าง ๆ ที่ หน่ วยงานอื่ นขอรั บการ
สนั บสนุ น (ส านั กการช่ าง) เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
ของส านั ก งบประมาณ จึ ง จั ด หาตามราคาที่ สื บ ได้ ใ นท้ อ งตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สาหรับตัก
หน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า
4. มีนาหนักใช้งาน (Operationg Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
5. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการ
บริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 43
รายการที่ 1(15)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 359 (5) ค่ารถขุดตีนตะขาบ
ตั้งไว้
9,000,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่า รถขุดตีนตะขาบ จานวน 2 คัน ๆ ละ 4,500,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบั ติงานซ่อมบ ารุ ง ถนนขององค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่และโครงการต่าง ๆ
ที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
1. เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว
2. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 6 สูบ
3. มีกาลังไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า
4. มีความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร
5. นาหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม
6. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 44 รายการที่1(16)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

4. ครุภัณฑ์สารวจ
รวม
3,887,000 บาท
(1) ค่าเครื่องหยั่งธรณี
ตั้งไว้
3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหยั่งธรณี จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจเช็คระดับ
นาบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน (สานักการช่าง)
เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
1. เป็นเครื่องมือตรวจสอบชันนาบาดาลหรือเครื่องหยั่งธรณี (Well logging
Equipment) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
- ระบบบันทึกข้อมูลธรณีวิทยา
- หัวหยั่งธรณีวิทยา
- เครื่องมือถ่ายภาพหลุมเจาะนาบาดาล
- ระบบไฟฟ้า (Power Unit)
- ระบบกว้านและสายเคเบิล (Reel And Cable Unit)
2. ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(รายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 41 รายการที่ 1(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 360 (2) ค่าล้อวัดระยะทาง
ตั้งไว้
48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้อวัดระยะทาง จานวน 6 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การสารวจโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีประสิ ทธิภ าพสูงขึน (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
- โครงสร้างขอล้อทาด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
- ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ 32 เซนติเมตร
- โครงด้ามทาด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ มีระบบเบรกควบคุมที่มือจับ พร้อมหูหิว
- โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- มีขาตังพักเพื่อความสะดวกในการทางาน
- มีเข็มชีจุดเริ่มต้นการวัดระยะ
- มีถุงบรรจุล้อ พร้อมคู่มือการใช้งาน
- สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.99 เมตร
- มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง 1 เซนติเมตร
- มีปุ่มกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและที่มาตรวัด
- สามารถวัดระยะได้ทังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(6)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบ
การทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(3) ค่าเทปวัดระยะ
ตั้งไว้
39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะ จานวน 6 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การสารวจโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่มีประสิ ทธิภ าพสูงขึน (สานักการช่าง) เนื่องจากไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี
- สายเทปทาด้วยวัสดุเหล็กเคลือบด้วยไนล่อน
- มีความยาว 50 เมตร
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุก ๆ 1 มิลลิเมตร
- มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทาด้วยพลาสติก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทาง
การพัฒนา : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร และตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 381 รายการที่ 12(7)
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม กลยุทธ์ : เสริมสร้างระบบ
การทางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

- 361 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 152,035,000 บาท
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
93,294,000 บาท
(1) ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ตั้งไว้
3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ประกอบการ
อาชีพงานก่อสร้ างที่ทาสัญญาแบบปรับราคาได้กับองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่
ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 49 รายการที่ 7
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(2) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง
หมู่ ที่ 1 ต าบลยุ ห ว่ า (เขต ทต.สั น ป่ า ตอง) เชื่ อ ม บ้ า นสั น ป่ า ตอง หมู่ ที่ 1 ต าบลยุ ห ว่ า
(เขต ทต.ยุหว่า) อาเภอสั นป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00
เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 177
รายการที่ 253
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้ 1,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านห้ว ยหลวงพัฒ นา หมู่ที่ 13 ตาบล
แม่น าวาง เชื่อม บ้านสันห้ าง หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 54
รายการที่ 14
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์: สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยง กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 362 (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่นาวาง
เชื่อม บ้านสั นห้าง หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 55 รายการที่ 15
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่ มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,506,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ตาบลสันทราย
เชื่อม บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 59
รายการที่ 24
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองแหง
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลเวียงเหนือ อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 66
รายการที่ 38
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่งยื น กลยุ ทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจ จัยแวดล้อมให้เ อือต่อการค้าการลงทุนที่มี มูลค่าเพิ่ มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 363 (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,504,000 บาท
เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่าก่อ สร้ างสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ ก เส้ นทางระหว่างบ้ านหนองแขม
(หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) หมู่ที่ 11 ตาบลเมืองนะ เชื่อม บ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้าน
นาน้อย) หมู่ที่ 9 ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 68
รายการที่ 41
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,049,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5, บ้านแม่ลานคา
หมู่ที่ 6 ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง เชื่อม บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 ตาบลแม่วิน อาเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 70
รายการที่ 46
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,752,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลขุนคง เชื่อม
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 455.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี ไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 105
รายการที่ 112
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุน ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 364 (10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,501,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตาบลบ่อสลี เชื่อม
บ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 ตาบลบ่อหลวง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 122
รายการที่ 146
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,999,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6
ตาบลท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก หมู่ที่ 7 ตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 132
รายการที่ 166
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
4,827,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 ตาบลแม่สูน เชื่อม
บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตาบลสั นทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 138
รายการที่ 177
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 365 (13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,501,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ตาบลโป่งนาร้อน
เชื่อม บ้ านใหม่ช ยาราม หมู่ที่ 19 ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ขนาดกว้า ง
6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 139
รายการที่ 180
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
999,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านสันป่าตึง บ้านม่วงป๊อก หมู่ที่ 3
ตาบลแสนไห เชื่อ ม บ้ านม่ว งเครือ หมู่ ที่ 4 ต าบลเปี ยงหลวง อาเภอเวีย งแหง จัง หวั ด
เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ มี ไ หล่ ท าง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558-2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 142
รายการที่ 186
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,691,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงสาย 107 บ้านวังจ๊อม
หมู่ที่ 4 ซอย 37 ตาบลเชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม ทางหลวงสาย 107 เลี่ยงเมือง
บ้านศรีส ะอาด หมู่ที่ 15 ตาบลเชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 144
รายการที่ 190
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 366 (16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
716,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ตุ งติง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่สาบ เชื่อม
บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 145
รายการที่ 192
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
711,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้อก หมู่ที่ 5 ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอ
สะเมิง เชื่อม บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 146
รายการที่ 193
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่ม สูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,573,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ดาริ หมู่ที่ 7 ตาบลนาแพร่
เชื่อม บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวั ดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 148
รายการที่ 197
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 367 (19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
4,319,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตาบลสันป่ายาง
เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเปิง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 1,015.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 150
รายการที่ 202
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตาบลแม่แตง เชื่อม
บ้านหนองผึง หมู่ที่ 18 ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 298.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 152
รายการที่ 205
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
3,499,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยแก้ว อาเภอ
แม่ออน เชื่อม บ้านปางป่าไร่ หมู่ที่ 6 ตาบลเทพเสด็ จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 169
รายการที่ 237
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 368 (22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้มป่อย (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ)
หมู่ที่ 4, บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 ตาบลดอยแก้ว เชื่อม บ้านขุนยะ หมู่ที่ 19 ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 186
รายการที่ 270
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่ มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,527,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5, บ้านเด่นตะวันใต้
หมู่ที่ 20, บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตาบลสบเตี๊ยะ เชื่อ ม บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 ตาบลดอยแก้ว
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 188
รายการที่ 273
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชี ยงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,528,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ตาบลฮอด เชื่อม
บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ตาบลหางดง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 430.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดิ น ลู ก รั ง ไหล่ ท างกว้ า งข้ า งละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 190
รายการที่ 277
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 369 (25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
711,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นแม่ ล อง หมู่ ที่ 1 ต าบลหางดง
(เขต ทต.ท่าข้าม) เชื่อม ถนนเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง บ้านดอยคา หมู่ที่ 8
ตาบลหางดง (เขต อบต.หางดง) อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 190
รายการที่ 278
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,552,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านแอ่น
เชื่อม บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 193
รายการที่ 283
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,323,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลานหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลยางเปียง
เชื่อม บ้านหลองหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลสบโขง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 193
รายการที่ 284
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 370 (28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
4,649,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ตาบลนาเกียน เชื่อม
บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐาน ด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ด้ า นสาธารณู ป โภค ด้ า นสาธารณู ป การและ
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 194 รายการที่ 286
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(29) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ตาบลกองแขก
เชื่ อ ม บ้ า นยางส้ าน หมู่ที่ 8 ต าบลท่ า ผา อ าเภอแม่แ จ่ ม จั ง หวัด เชี ยงใหม่ ขนาดกว้ า ง
6.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 196
รายการที่ 289
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,008,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก บ้า นกิ่ว โป่ง หมู่ที่ 2 ตาบลแจ่ม หลวง
เชื่อม ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม.5050 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 198
รายการที่ 293
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 371 (31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,466,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก บ้ านหนองเจ็ ดหน่ ว ย หมู่ที่ 4 ต าบล
บ้านจันทร์ เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทาง
กว้ า งข้ า งละ 0.30 เมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 199
รายการที่ 295
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(32) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,690,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
บ้านห้ ว ยบงเหนื อ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 ตาบลเขื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ ะ
ป่าตอง หมู่ที่ 5 ตาบลนาแพร่ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
525.00 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 แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปี 2560 หน้า 75
รายการที่ 56
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(33) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,824,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล ต์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8 ตาบล
สันมหาพน เชื่อม บ้านบวกหมือ หมู่ที่ 1 ตาบลขีเหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อม บ้านทุ่ง
สีทอง หมู่ที่ 10 ตาบลขีเหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 79
รายการที่ 63
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 372 (34) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,024,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
ชุ ม ชนหลิ่ ง หมื น หมู่ ที่ 10 ต าบลป่ า ไผ่ (เขต ทม.แม่ โ จ้ ) เชื่ อ ม ชุ ม ชนพั ฒ นาทรายแก้ ว
หมู่ที่ 13 ตาบลป่าไผ่ (เขต ทต.ป่าไผ่ ) อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร รายละเอี ยดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 90
รายการที่ 83
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(35) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้ 1,317,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนน
เลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างคาน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแหวน
เชื่อม ถนนสายหางดง - ท่า ขีเหล็ ก บ้ านนาโท้ง หมู่ที่ 2 ต าบลสบแม่ข่ า อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 106
รายการที่ 114
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(36) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
บ้านห้วยนาขาว หมู่ที่ 1 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ เชื่อม บ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7
ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 117
รายการที่ 137
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 373 (37) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,644,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตาบลดอยหล่อ เชื่อม บ้านใหม่หนองหอย หมู่ที่ 6 ตาบลสันติสุข
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 118
รายการที่ 138
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุ นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(38) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,899,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
บ้านทุ่งหมากหนุ่ ม หมู่ที่ 5 ตาบลสบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านแท่นคา หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพั ฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 121
รายการที่ 145
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(39) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
3,341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้า งถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
บ้านสันป่าดา หมู่ที่ 6 ตาบลดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา อาเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 127
รายการที่ 156
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 374 (40) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,714,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 – บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยทราย เชื่อม บ้านนาหึก หมู่ที่ 1 - บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ตาบลสะลวง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 154
รายการที่ 209
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปั จจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(41) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,092,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ถนนเลี ย บคลองชลประทาน
บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ตาบลแม่ก๊า เชื่อม บ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ตาบลมะขุนหวาน อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 177
รายการที่ 252
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่ งยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพัฒ นาปั จจั ยแวดล้ อมให้เ อือต่อ การค้า การลงทุน ที่ มีมู ลค่ าเพิ่ มสู งและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(42) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,289,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด เชื่อม บ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 189
รายการที่ 276
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่ งยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพัฒ นาปั จจั ยแวดล้ อมให้เ อือต่อ การค้า การลงทุน ที่ มีมู ลค่ าเพิ่ มสู งและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 375 (43) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล
ตั้งไว้
1,165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตาบลสันติสุข
เชื่อม บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 117
รายการที่ 136
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุ นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(44) โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
2,966,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านวังสิงห์ คา หมู่ที่ 6 ตาบล
ป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านท่าขีควาย หมู่ที่ 1 ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ สูง 2.60 เมตร ยาว 320.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 87
รายการที่ 78
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(45) โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก
ตั้งไว้
1,957,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3
ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่ริม เชื่อม บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ สูง 1.25 เมตร ยาว 476.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 153
รายการที่ 207
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 376 (46) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
587,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหางดง-ท่าขีเหล็ก
(ฝั่งขวา) บ้านสันทรายพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลหนองแก๋ว เชื่อม บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ตาบลขุนคง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 118.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 173
รายการที่ 245
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(47) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
968,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลาเหมืองดง จากบ้านคันธรส
หมู่ที่ 13 ตาบลหนองตอง เชื่อม บ้านวัวลาย หมู่ที่ 7 ตาบลหารแก้ว อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 174
รายการที่ 247
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
56,741,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,751,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่ส า เชื่อม บ้านสบสา-หนองฟาน หมู่ที่ 9 ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 85
รายการที่ 76
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 377 (2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบนาปิง
บ้ านวั งหมุ้ น หมู่ที่ 4 ตาบลสั นโป่ ง เชื่อม บ้านซาง หมู่ ที่ 4 ตาบลขีเหล็ ก อาเภอแม่ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 86
รายการที่ 77
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,328,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง
หมู่ที่ 8 ตาบลป่าแดด อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ตาบลท่าวังตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 895.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 88
รายการที่ 79
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง
หมู่ที่ 4 ตาบลสันทรายหลวง เชื่อม บ้านโจ้ หมู่ที่ 5 ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 92
รายการที่ 88
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 378 (5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,470,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรแบบ Over-Lay ด้ว ยแอสฟัล ต์คอนกรีต ถนนหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 ตาบลหนองแหย่ง
เชื่อม บ้านศรี วังธาร หมู่ ที่ 8 ตาบลป่าไผ่ อาเภอสั นทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 93
รายการที่ 90
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 2 ตาบลสันนาเม็ง เชื่อม บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3 ตาบลสันป่าเปา อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 509.00 เสตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 94
รายการที่ 92
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(7) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรี ต สายข้างตลาด
มะขามหลวง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลมะขามหลวง เชื่อม บ้านขุนคง หมู่ที่ 2 ตาบล
มะขุนหวาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 656.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 379 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 113
รายการที่ 129
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,266,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1
ตาบลสั น ต้ น หมื อ เชื่ อม บ้ านป่ า แดด หมู่ ที่ 2 ต าบลบ้า นหลวง อาเภอแม่ อาย จัง หวั ด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 136
รายการที่ 173
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว
หมู่ที่ 6 ตาบลเชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว หมู่ที่ 12 ตาบลเชียงดาว
(เขต อบต.เชี ย งดาว) อ าเภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 6.50 เ มตร ยาว
508.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 144
รายการที่ 189
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้ อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 380 (10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,624,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต บ้านสัน คะมอก
หมู่ที่ 1 ตาบลป่าตุ้ม เชื่อม บ้านสันยาว หมู่ที่ 2 ตาบลป่าไหน่ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 148
รายการที่ 198
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(11) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,933,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบ
กาแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ตาบลสุเทพ เชื่อม บ้านป่าเป้า
หมู่ที่ 10 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร
ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 158
รายการที่ 216
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(12) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,419,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคา
หมู่ที่ 12 ตาบลป่ าแดด เชื่อม ถนนปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่เหียะ
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 259.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 158
รายการที่ 217 และหน้า 159 รายการที่ 219

- 381 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(13) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,599,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ
หมู่ ที่ 5 ต าบลเมื อ งเล็ น เชื่ อ ม บ้ า นทุ่ ง ข้ า วตอกใหม่ หมู่ ที่ 8 ต าบลหนองแหย่ ง และ
บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 160
รายการที่ 221
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(14) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,502,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2
ตาบลสันป่าเปา เชื่อม บ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 969.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 161
รายการที่ 222
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล
และยั่ งยื น กลยุ ทธ์ : สร้ า งและพัฒ นาปั จจั ยแวดล้ อมให้เ อือต่อ การค้า การลงทุน ที่ มีมู ลค่ าเพิ่ มสู งและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(15) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
890,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศรี
หมู่ที่ 6 ตาบลสันพระเนตร อาเภอสันทราย เชื่อม สะพานข้ามนากวง บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3
ตาบลสันปูเลย อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 703.00
เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)

- 382 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 162
รายการที่ 223
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(16) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ
หมู่ที่ 4 ถึงบ้านข้างนา หมู่ที่ 7 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านดงเจริญชัย
หมู่ที่ 6 ตาบลหนองแหย่ง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
920.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 164
รายการที่ 226
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(17) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ
หมู่ที่ 1 ตาบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตาบลสง่าบ้าน อาเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,046.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 164
รายการที่ 227
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(18) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,942,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4
ตาบลป่าเมี่ยง อาเภอดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านสหกรณ์ อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 383 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 165
รายการที่ 228
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(19) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
643,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเหียง
หมู่ที่ 5 ตาบลป่ าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) เชื่อม บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตาบลเชิงดอย
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 166
รายการที่ 230
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(20) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,602,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่
ทางและวางท่อระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตาบล
ทรายมูล (เขต ทต.สันกาแพง) เชื่อม บ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตาบลร้องวัวแดง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการ
1. ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 915.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
2. ขยายไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายนา คสล. ขนาด 0.60 เมตร
จานวน 121 ท่อน
3. ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จานวน 15 บ่อ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 166
รายการที่ 231

- 384 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(21) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,169,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2021
(ถนน อบจ.) บ้ านป่ าสั กขวาง หมู่ที่ 13 ตาบลสั นก าแพง (เขต อบต.สั นก าแพง) เชื่อ ม
บ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตาบลร้องวัวแดง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 636.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 167
รายการที่ 232
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
เชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(22) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,161,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านแม่จ้อง ม่วงโตน (อบจ.ชม.2012) บ้านสันเข้า แคบกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง
เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 757.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 167
รายการที่ 233
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(23) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
914,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไร่พัฒนา
ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่ปูคา เชื่อม บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 618.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 385 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 168
รายการที่ 234
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(24) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9,
บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ตาบลออนใต้ เชื่อม บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตาบล
ร้องวัวแดง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 168
รายการที่ 235
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(25) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,840,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน หนองแฝก บ้ า นเชี ย งยื น หมู่ ที่ 4 ต าบลยางเนิ ง เชื่ อ ม บ้ า นหนองแฝก หมู่ ที่ 4 ต าบล
หนองแฝก อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,455.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 170
รายการที่ 239
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 386 (26) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,567,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง
หมู่ ที่ 2 ตาบลท่า กว้ าง เชื่อ ม บ้า นน าโจ้ หมู่ ที่ 6 ตาบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จั งหวั ด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 171
รายการที่ 241
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(27) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,887,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง หมู่ที่ 7,
บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ตาบลขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ตาบลสันทราย อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 172
รายการที่ 242
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(28) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,410,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรแบบ Over-Lay ด้ว ยแอสฟัล ต์คอนกรี ต ถนนสาย
เลียบคลองชลประทาน ซอย 2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง หมู่ที่ 5 ตาบลขุนคง เชื่อม บ้าน
สันทราย หมู่ที่ 7 ตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 875.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 173
รายการที่ 244

- 387 สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(29) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,030,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2116
(ถนน อบจ.) บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 ตาบลนาแพร่ เชื่อม บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 552.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 174
รายการที่ 246
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(30) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,081,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า หมู่ที่ 4
ตาบลทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง)
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 692.00 เมตร หนา 0.05
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 175
รายการที่ 249
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปั จจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(31) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,081,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ ปรุงผิว จราจรแบบ Over-Lay ด้ว ยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหั วริน
หมู่ที่ 11, บ้านป่าจี หมู่ที่ 1 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง เชื่อม บ้านริมขาน หมู่ที่ 8
ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 553.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)

- 388 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 176
รายการที่ 250
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เ อือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(32) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่าปรับ ปรุงผิ วจราจรแบบ Over-Lay ด้ว ยแอสฟัล ต์คอนกรีต สายคลอง
ชลประทาน 23 ซ้าย บ้านนาบ่อหลวง หมู่ที่ 2 ตาบลนาบ่อหลวง เชื่อม บ้านป่าตัน หมู่ที่ 4
ตาบลสันกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 571.00
เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 176
รายการที่ 251
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(33) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3
ตาบลดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตาบลดอนเปา (เขต อบต.ดอนเปา)
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ดังนี
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 182
รายการที่ 261
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 389 (34) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง
หมู่ที่ 2 ตาบลดอนเปา อาเภอแม่ว าง เชื่อม บ้านป่าจี หมู่ ที่ 1 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 184
รายการที่ 265
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(35) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าดา
หมู่ที่ 6 ตาบลดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 192
รายการที่ 281
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(36) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตั้งไว้
1,335,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ปาน บ้านสันเกี๋ยง บ้านดอยสันเกี๋ยง หมู่ที่ 17 ตาบลช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านผานัง หมู่ที่ 2 ตาบลท่าผา
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 196
รายการที่ 290
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 390 (37) โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,036,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) หมู่ที่ 2,
บ้านหลวง หมู่ที่ 4 ตาบลเมืองคอง เชื่อม บ้านนาเลา หมู่ที่ 10 ตาบลเชียงดาว อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่
(สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 143
รายการที่ 188
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(38) โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งไว้
1,464,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 1 ตาบลป่าไหน่
เชื่อม บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขยายไหล่ทางข้างเดียว
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 150
รายการที่ 201
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

(39) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น
ตั้งไว้
1,300,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรด้ว ยดินลู กรังบดอัดแน่น สายเลี ยบล าเหมืองร้องแสะ
บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ตาบลสองแคว เชื่อม บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 ตาบลดอยหล่อ อาเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 184
รายการที่ 266
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่ าง
สมดุล และยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น

- 391 3. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รวม
2,000,000 บาท
(1) โครงการจ้างออกแบบประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ประมาณราคา ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ในการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา ก าหนดรายละเอี ย ดรายการประกอบแบบ ค่ า ก่ อ สร้า งโครงการด้ า นงานอาคาร
งานถนน งานสะพาน งานสะพานลอย งานด้านวิศวกรรม งานด้านการผังเมือง งานด้าน
สถาปัตยกรรม งานด้านภูมิสถาปัตย์ งานด้านศิลปกรรม และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านโครงสร้างพืนฐาน แนวทางการพัฒนา :
พัฒนาโครงสร้างพืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการ
พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพืนฐาน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560
หน้า 46 รายการที่ 4
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน กลยุทธ์ : สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานทาปุ๋ยหมัก
จากของเหลื อใช้ หรื อพื้นที่บริเวณรอบนอกโรงงานฯ โดยจ่ายเป็น ค่าเมล็ ดพันธุ์พื ช
ค่าดิ น ส าหรั บ ปลู ก พืช ค่า วัส ดุอุป กรณ์ ค่ าจ้ างแรงงาน ค่าผ้ าใบ หรือ พลาสติ ก ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน โครงการฯ ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็น
ผู้ดาเนินการเอง หรือจ้างเหมาบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดาเนินการตามโครงการฯ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อตกลงในการใช้ พื้ น ที่ป่ า ไม้ร ะหว่ า งองค์ การบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
เชียงใหม่กับกรมป่าไม้ (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอย่างความสาเร็จที่ เป็นรูปธรรม และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 230 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

………………………………….
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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
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายตามโครงการปลู กต้ นไม้เพิ่มพื้ นที่สี เขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน
โดยจ่ ายเป็ น ค่า ประชาสั มพั นธ์ ค่า กล้ า ไม้ ค่าอาหารและเครื่อ งดื่ ม ค่ าวัส ดุอุป กรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกาหนด โดยองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การเอง หรื อ จ้ า งเหมาบุ ค คลธรรมดา หรื อ นิ ติ บุ ค คล
ดาเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
มกราคม 2558 เรื่อง การดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (สานักการช่าง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ปี 2560 หน้า 222 รายการที่ 1
สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แผนงานงบกลาง
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งานงบกลาง

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แผนงานงบกลาง
รวม 164,472,470 บาท

งบกลาง
รวม
164,472,470 บาท
1. งบกลาง
รวม
148,454,570 บาท
(1) ค่าชาระหนี้เงินต้น
ตั้งไว้
10,820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ตาม
สัญญาเลขที่ 392/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 งวดที่ 1 (งวดแรก) โดยเป็นเงินต้นที่
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย (กองคลัง)
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้
4,711,400 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน สมทบกองทุ นประกันสั งคมของพนักงานจ้ างองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
เชียงใหม่และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.4/ว1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (กองคลัง)
(3) สารองจ่าย
ตั้งไว้
125,114,070 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจาเป็นต้องรีบดาเนินการ กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปั ญหาความเดื อดร้ อ นของประชาชนเป็น ส่ ว นรวม ซึ่ง เป็น เหตุที่ ไม่ส ามารถคาดการณ์ไ ด้
ล่วงหน้าและไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาไว้ (สานักปลัดฯ)
(4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รวม
7,509,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ม.6) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาในกากับของรัฐ และสนับสนุนทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ให้กับ
นั กเรี ย นในสั งกัดองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัด เชียงใหม่ที่ไ ด้รับคัดเลื อกให้ เป็น ผู้ ที่ได้รั บ
ทุนการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (สานักการศึกษาฯ)
ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนา อบจ.ชม. (พ.ศ. 2558–2562) ด้ า นการศึ ก ษาและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
แนวทางการพัฒนา : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560–2562) ปี 2560 หน้า 253 รายการที่ 10
สอดคล้องตามกรอบยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุ ทธศาสตร์ การสร้างสังคมแห่ ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบารุงสมาคม ในอัตราปีละร้อยละศูนย์จุดหนึ่งของรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (รายรับจริงประจาปี พ.ศ. 2558 ไม่รวมเงิน
อุดหนุน จานวน 1,395,088,693.81 บาท) (สานักปลัดฯ)
(5) เงินช่วยพิเศษ
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษจานวน 3 เท่าของเงินเดือน ในกรณีข้าราชการองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงความตาย (กองคลัง)
2. บาเหน็จ/บานาญ
รวม
16,017,900 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งไว้
13,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ถือปฏิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2500 ระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จ บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 1
ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน (ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2560 ไม่รวมเงินอุดหนุน จานวน 1,350,000,000 บาท) (กองคลัง)
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ
ตั้งไว้
600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่ตาแหน่งครู
(เงิน ช.ค.บ.) (กองคลัง)
(3) เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออกจากราชการ
หรือมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม และ
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกาหนด (กองคลัง)
(4) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ตั้งไว้
403,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ข้าราชการครูสังกัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวัดเชีย งใหม่ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ถือปฏิบัติ ต ามหนังสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
(สานักการศึกษาฯ)

- 398 (5) เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.)
ตั้งไว้
14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับลูกจ้างประจาโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 (สานัก
การศึกษาฯ)
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